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ln ou.r last edition we appealedl ruean that his suffering.s are }ess
--Pell.llsylvania különböz6 azénPottsville Yidék~n 1ne,g1nt fel
to superintendents :that they drive acute. Fu.rtbermore, it ia the duty
Megint piszkos botrányt tálal• lettük itélkezúk ~'\merika ma. ru ll)omoruaégainlik első híre iJe ,·1dékein csak nem akar a nyuga- utötte a ft>Jél az lndustrial Work
out of their ea.mps all real eatate of the more intelligent people to nak ki Amerika magya.rjainak. gyan,ága..
f'rkezett, akkor kezdték elvetni I lom bekövetkezni. Nem képesek en of the World, roviden M
agents, becaw,e this clus of im- bridge the gap that exists between Tarcai Lajos, az "Elöre" "olt
Hogy azonban 'fa.reai is, meg gylilölködéa magvát.
a munkabér viszonyokat és a muu- J.W.W. anarchista szen·eset eU&poston is re 8 p o n • i b 1 e for tbe them and lesa in1-elligent folk.
12:erkcsztöje ~gy máaik l~~ban -ön- a többiek is botrányt akamak a
iluug ~zinel Rzavaltak 8 jóté· k~-feltéte~eket véglegesen rendez· ni C80portja s mindent t>lkövet.nek
wute of a high pereentage of the
The writer has knowledge of in- magát Je~lez1 le s bevallJa, hogy dologból csinálni, az teljesen nyil- konyságról (miküzbm Ausztriá- lll ~- hol itt, hol amott torn-..k ki hogy izgatmikkal és rombolie&
cninerw earningt.
numerable cues where mine-doc- a Károlyi péuukböl ezer dollárt vá.nvaló s egéaz bitran megi!"hat- nak klildték a magyarok részén• az uzemv.a,,arok.
ikkal ujra felidéEák a nybon M
. •0 lem dangerous, altbough of tor,; gave spleudid aecount of kap~tt. annak idején, az "~löre" juk azt i~, hog~ a botrány felkil gyüjtütt j6tékony$ági J)t'nzeket) 11 . ~\ k~m_l!nyazén vid~ken a folyton' volt rettenetes állapotokat.
a smaller ealibre, are the drng and themi,;elves, bat on the other hand 1zoe1ah~ta lap rkzére, amiért a varásiihoz rosszhi~emüleg fogtak i'gyik lap a másik után tárgyal. kt~Julo Jthényv.tráJkok ugy látAz anarehit11ta 8lovt>t8égnek tupatent-med.ieine impostors, who he knows of easee where the doe- Károlyi mozgalmat támogatta
Tarcai is, meg a "~1.abadság'' gatta a. Károh-i pénz.eket 8 iroga• 1zik. már valamint l&nyhult-ak u lajdonkfpen az a célja. hogy •
han mn.ltiplied like muahrooms tor could not make hím.self un- l<'elve.ti eg~zersmint azt a. kér- is, ineg mindenki :ná&, aki a Ká- tott itt-ott Károlyi gróf ellen.
ut?ls6 hete~ben, de azl•rt. itt-ott bányáaok rendee uervezettt BMt
among the Mnmignnt miners dur- dentood to his foreign patient, dést 1~ az onleleplezésse~ kapceo- rolyi mozgalombaJ. rÉ:Mt vett, réEgyik lap jól tudta, hogy 8 s;:él meg most 1s elkeaeredetten bar- l'Obbantsa 8 c6ljaikho..z u eeiko
mg the pairt two reara.
immedi.ately Jost his temper, gave latban. hogy ki mennyit kapott gen tudja, hogy &t " Elóré"-n ki- honnan fuj, hogy a konzuli hiva• colnak a bányúzok t csukott zöket nem -azoktik 11oha megvUoIt l8 a faet ,,._•r.r muc~ to be re- the t1iek man a few laxative pills rajta k.ivül az ös.szegyüjtött pén- ril AMERIKABAN SENKI, SEM talok Rr.obáibúl árasztják szét· 8 rendsurért. .
gatni. Puctitanak, vércngd•eket
gretted that mme snpermtendent11 and indignan1ly left hi1 house.
zekbal. .
.
.
~ UJSA.G, SEM EGYaN, NE.M KA- mérget közénk. 8 másik lap jóhiMahone_y. City-ben léptek leg- r~ndeznek s pa11ztuláat t,, ne~
eannot do mueh to protect the peoIA"t any ~uperintendent ask 8
Egy v1dék1 napllap, a clevelandi POTT EGY CENTET SEM AZ azemüen ült fel a viezálythintók- utóbb sztráJkba az emberek, hOR'Y aegt't hagynak maguk ntán, allel
ple against the most promineIK- of r~w Biek miners-an occasional "Szabad!fflg" áitvette a. Tarcai ur öSSZEGYttJTöTT HNZBCiL. }, Ul'k 8 az amerikai magyarság egy egyetlen egy bányászt kénys1-:'erit- elvonulnak.
the frauduleut. drnggista-the \·1.,,it to wb0t;e homee ia well worth vallomását él még jobban bele- mit az "Elöre" kapott, azt a ma- ré.u:e tényleg máaként kezdett &enek n szerye~ethez való e118tlaPottsvme keriiletént·k a lakoemail-order pharmacies-beeause thl' 1rouhle--why tliey ha,·e no veti a közéletbe a gyanut, ugy gyarországi 15Zocialista párttól gondolkomi KArolvi gz-óf fel31.
ko~-,ra a jum jeh-·ényénelc a i·i sága ~zuttal er(-lyt>ten keaiulMik
we are ashamed to a.dmit it) the confidenee in the doctor furnished iílliha Mél'e a ktir<lé&t, mintha kapta.; ismételjük tehát, hogy ahValóazinüleg ez~ céJja. n. mosta- se!f,-ére. Ugy látszik, hogy akit a kioJuló l&\·argAaok eluyomW...
newspapere betray their reader,1 by. tht> eompan)·, IIe will.be sur- egl's~ biztosan kaptak volna. mé.- hoz Károl;rinak Memmi kiize nem ni botrány esinálásnak is. Va\6- lelietert: ad már bel:k~_nyuerit_t,1- ~ a !ehe~t>S, l10gy eznttal nem
.Jl
• respeet
pr1!Jef1 to dü1eo,·er how large i■ the eok ts abból a pana.szos pénzből. volt.
,iz.iniiler tervszerüf"ll próbálják az ték mmdenfelé a Jumba • UJ~V eíkerol a bányánok általános f 1
lt
a ead and yet an inJi,i- numher of ea~and the number
Két., ~ét ~~att. __aztán -~gége,~ ~-e
••
amerikai ma~yarokat elidegenite- u.!án tal.ii..11 nem ..leu a_lk~lmun.k ;zgatAsa.
pu1 ~le tae tbat the greater part oí ailments--which the worthy f{em]akor !lzovödott az ugy korul
.,
.,
.
·ui Károl:ri Mihálvtól. hogy a ma tohh_ J1•h{•uy-aztr11Jkrol iriu.
A a:tráJk hi tlekkb i semm
of the adverti&ing aeetion. in for- dodor s;o~fes witb laxath·es for II annyi ostoba!!Ágot irnak é1 beD~ ~iert ~ka1?ak ;\.J 11 er~ó.b8.ll gyar k,;rmán) n~k kerlveskf'dje·
K1iif.p-Pt•n11_RJlvani~. rtQCII ,·id,'· Jót nem jelt'Dtenek a mult hétről
gn language newapapcrs l8 u;i;ade fear he m1R"ht be too greatly, m. szélnek enel kapcsolatban, hogy botranJ ha ,10 Jtant a Károlyi moz: nek.
ke111 a l learf1eld keruletben mm- bAr a bAnJ, iuok , ilt1)u.Uan ert1y
, pofa dv e r ti ae .ment s írom I n~enieneecl if h(' paid proper at e:zinte ~ajos me~abni __ a tu~at: galom emlékft egy.,. !"pokf lli
Károl)·i ~lihály gr6íot kormány lenfelé llag)'. n,,urtalanaág és sok Y tartanak k1 • AZt-rAJll:Jalf& IM
mail ord r ph8l'ma_ u•s. IAst year tent1on to 1li hiit patientA.
lanság
a rosszhuzemuRég kor.ti az_okn auna~ hogy akik abban•_,: kOrcikh
egy cseppet ~ szere- hel.) n 11tr11Jk \811 a bAuyatplep ,et!
t e IIungartan M.iner&'
Journal
Jt is no wonder then that theSt' hatá:okat.
idöb~n tesl:et;tÖl-lelkeatl:il K6,ro~)l· tik. )[agyarorszAg nagybirtoko I
. r\ bánJáaiok mind 1t ma
U
gav up thirt)•f1v~ per eent o[ 1unfort1111ate pt'OJ1le grow desperHat el ő Rol'ban az _ezer ~ollár• ~ ;ott~k, eg,--u.erre eaak ki~ót ui. akik nálunk az. ország IOI'$1Ít i ga:i, l>b- fi.zetés1 ~é1:°rk e azokat a
.
.
1ts neome hy throwmg a.11 of these ate and fali for the adverli9E.'menLl tal akarunk végezm. Mmden- bekut k~áltanak rát
.
. . ·ntrzil;:, rrszkduek 3 Károlvi ta i liel)f'ltt"l 1-1em k1mt':hk meg tulsá- te ( k hogy a
ráJk<1t letori'li
adv rt.isemenb out of ita eolumna. flppearing in paper:. nf their owu esctr, nagyon csinos dolog ar , Amrri_ka magyarság~- vi~a~ill : nitA,,iait6I Is lázadót látuak hcnne I go.s ponto:.Sággal, ahol a tava al \ gre I
li· dki
iraullgnak
• 13 the _onl1' llungarian nl>wa- taugn&fe: the:-,-· happil~· 11end their ''F,18rí-''-töl. hoj!'y két
f'nel ez: l~kezlietlk h~, hog~: Ka~ly'. llt 'aki ki fogja CJl"yuer alólnk huzm i aláirt.ák • mun~abér:9zeuöd~kct. k
ll"t ag f'nt ru a k1terme t
paptr wh1th b&R. 110 far had the, ~lollars for_ ,~or~hle~'i. and i~ many elött pénzért vett l'éiszt a Kár~ly1 1~.1'., alkalmá,~.1 -~IZ"} ~g:-,- hAzi
a ti7.1'7.('r holdakat, hogy 1\7.0kl'II
..~. szener.et t1"'1.h•!f1tlő1 mmde1~t • .. ~ m , v.is~gét .111 ri a utriJk
counge to io th11.
· 111 tancl's 1TIJ11r1ou!l eoncoctions.
mozgalomban, de hát ez sz.mtj! kn: cl~vtl az O!lli~es UJ"Ílgok egd 8 szr~n\'Pknek adja.
t•lko, etnek látazMaR", hogy a l"'-· · on,k 11uma w fr:ilytou e n~Lkedil
S1 11 thi minera can be protect•
,\ni! yet •hf" peopl1• who thue tennész.etes dolog. Az az ujság \·e.ro é\Jt>nekkel kiafrgt>tték KÁro•
Otth · k"·
lbíi h
k
nyiszokat a az:erzódh betartWra
Li~tie tel( pen ug~:ann a h •
ed agn1Mt bot b the mail-order:1<'1111 their 11101tey hy maii arP for· anu~1t IIZ&.Yal az erkölesr31, olyan lyll, a:,~_tán ine~. amikor eltá,:o-, IP t>ildi:~ ~~:~e~d:jt:h~lla~:nd:~- hirjHk, rui nzonban &1.011 11 vé-le- zet
látszólag
a~
drng hou1e11 a n d the trneling · tnnntt'!, if wl' mny so term the less nair képpel p6r.ol olva116i előtt n r.ott tolunk, Cl!'.\8.lt>rre C!sak plll-: f'l
t
ód
b 1I
tt .k 8 m~nyen \·agyunk, hog~· ar. CU1,1k t1k• k rtk~ lik ft'lul. rnt>rt -• dig t.őb
1
falr:en f they rettive, prop<'r m, d-i u11for1nnilte vietim11. f'ompt>tition "polj!'ári" la_rokról. le~ott. be- f~ rd01 ~ történt. és. ~int. vala~i: nY~t
;~
~
; ;.e::!~r: ~._,
kor
tok
ez3_
ha
a
v1S7.on)·ok
n&
{e
tobb
r.unet
adnak
ki
1
1
0
1 al „ eare m
hetr campt.
among mail-ordrr ·'h)·rnas'' heinf,!" e.e!'! . vélemt•ny-nyil~ámtás8.lval titkos }elr:-, egyaei n kikl'zd t>k: nŐ klirokat ok,;wtt neki a Tisza IQ 011 nem, "liaJt„z1u1.k r. a _a s_ur
A .sztrájkolók e I
mb J
\\ e .-re well aware of the fa<'t \·~rv kecn th<' priee.s of thcir won- hof,!"v Józan l'mber regen gyanut Károlyi Mihályt.
k
á
.
fél
.. ,
k zM st n hany·fi~zok ht> todJák tKr- ludjnk, nogy ll 81.1-r!t JktOrőkl: 1
11
1
that ther
~ man:-,-· , amps in; derf"ul re~edit>s are somewhat de· ~0R'i1atott v: "Elört>" erköll'&ei EIISe~ör _a péiut, feaz.egették Ki
{~ 1
eL'l~~~:1.:'.~v~d~· tani.
bán) zta,.;ntt sz n a U.nuágok
wh1 h onacientiows, f1rst ell\88 prc cd. aml the ,mffering victim iránt.
nre ki umarra ce-lra arltn • 0~_na 1 .8
·
Ta~atlhatatln.u a,:011b1rn. b.ogy
11 k ho
í kba kerul a hoay
phy-.ieians look aftn ~l1e ailment!l los<·~ a few (lf)lJRrs nt the most.
Kfirolyinnk semmi kifae nem •~lt rgyik siiri,!öny".t a másik. utfm. kuld- ut;t~kor mt>IJ, a háhoru kiiitütt t~van óta a viaonyok az Egye- z kel z !lapotokat 11oká. mú lk
f the pr-ople Thl' wr1ter hu prr·
Wlu n, however, a traveliui ahhoi: nz ezer dollárhoz.. A kml ték a t+azére 8 ahányan ,oltak
é k-0
bl
lt
k C k imlt .\llamokhan uagyon megYál
m fogják kihirnt, mert ina a 1u
1
1
1
Bonally aee, °:'"agmf1oent ~mi ex-: druR" impostor visits the carnp. tht járt k~pYhwl3k közt az, "?lt .u. 11,nn,:·ui~ rf-Jra akarták 8 pénzt:::~,: r ; :~eákl ::g,ah~~~ro~U tl),z'lak hogy f'~):;11 hri)eken 1~~m bAnyAA,:ott e:zPnm sokat -.
terd1
cllentl,r . f'~mpp~d . b~p1t~ls iu i hn)ing of medieine11 hat. a mueh egye~_eg. bo~! az ellr1~.zt•k1 p~~· ío tam.
a hardérre küldték. m·ert a. ~a- hpesi·k_ n b~nyaK:ok ma annytt>rt 11ek
.
rta1 nmmg d1<.tnets. '\,•ver- mo1·e nnhappy eml. Thf' impostor tok kozt nsz1Jak fel az n"8Zf'!ZYllJ·
Károlyi pt'l"sze ll<'m Allott ki;- gyu k,:pvist-löhbh,ui ki tnertt> 11 1loll,!"oirn1. mm! Khogy II tava az l
Myerarl e bán)A..iban véget 6rt
theleas we feel perfor:tly surc of in moRt euea preten~ to be a doe- tött p(,nz.f ~ n{'lf[l taga,lták 1-o~a télm,k. Amerikil mai,ryanága tt'l- llZáJ1t nvitui ~ arról be zl'lt. hogy leszf'r-zö,ltr~.
.
a
rá.jk mert a t-'rsaaág elMIIIW1'mr ground wben we •:---· that by tor, or at leut a skilrul drug~11t. egy percre 8t'lll, hogy a sz0<'1ahs- jl'!lffl ö ri bi1:ta a 1.,.;1ut II nem '111
mii~rt i" harf'ol tovább ~[agyar\,: -~lehmszerek " mmJrn e-g) b t a bányl.'!z.o _· u rvez t t
fa-r t~e_g-re-_ater nnmb<'l' of dortor~ fü• ~xamines the siek ma.n with tákn~k i~ jut belllle. ,hi~7.f'll Dr jog-nnkhan n ·ki utasiHiRokat ad or,.;zág, 111 mi lt>sz majil 8 nag,: Al- e-lrtszuki1églet íra ol~·an borzal-1 gy<'u.rgct köti,t! nli.ik,
ugyau
prachrmg tn the camps do not ful- an a1r or great konwledge, using Knnf1 Zsigmond a 11zoe1ahsta pál'· ni, hngy mi történjék azzal.
d 1 .11181 !
·
ma."lnn rt>lmf"nt 11z. nto!Aó hArom h6- H tort nt Elk L1t>k telepen ·
fii! their funetiona, and it is di11- bi11 wile11 in the meanöme to find tot k{.pvi!!elte köztünk.
•
oza J
mii
111:1pban, hol?) •
gi ker .set.Ml
IInntingdo megyében nemeaak
tni.st against local physiciaus- out how murh money he can g°et A magyaroMl7.Agi azoeiai!lta pÍlrt
F.lkt>zilt~k n,t . m_ás módokon
A liábon1. tlö~t itle uem ~rt el 8 m 'gl°hu UI alig tudnak az embr hogy mrijk van gy h&rnnnelli.
"\\bethe1 jnstifjed or unjw.tified i" !rom the pro$prct.
111.tán a rájuk etr3 réolzböl eJQ·ezer h~8;1lgol~i az amerikai maJ!'~·arok~t r~agyar konnany k<'~:· 1'8ak 8 n•k. 1114r peclig a I ai , ·1zo11:-,-ok rom uhalckos bhf'mel(> (>rt d oU
1
1
.mmaterial-whieh driveg the minAfter thoroughl_y examining the dollárt adott az ''EL6ré''~nek. 11 Karolyi grM l!l!~n. '~ '. rtoka1.t (,o,nlo~k; ~eg 8 náluk 1111 ti , za.bb közt, mikor Amerikliban Albtólair kw:dik Pgig a bá 1yatál'll88ágok
• rs mto the clntehea of the drug patlent, artn sounding his riha mi foiztán a kett5jük dolga. Az(> k~zclték fe,zeietm . megirtak. hogy ~ouzuh ft>l_lm&. ttlos peTnónak ut Dall) on j6 ,,i]ág Van. f/ill'(" h kell
bA.n.,á z. szer,, zet legérdt"k
and pat-ent-medicine fakers.
right and left, and \flel" hn.ving aki adta, meg a.z "Elffl't"·~. amt>lr r,~diSn 3 k ~dta szt b(>rl.i~.' nem m_a· Ján. \;,: ittem magyarokat nem valamit ttnni a munkb t>mherntk aebh k1wlelruét
8
The first and one of the most proper information about the fib- nemC!lak tirogadta, de kiirömmel lfY'llr gntdaknak anélkul, ?ogy Hl· tudták llem . ren~~let~kkel sem hogy a roee:z idlíkct ~hUJibaS!a
A
munkások
e 1 t"Otu.ba•
important thinp to whieh ever:-,-· an(•ial situation, tbis robbel' tnkes rs fogp-al verekedett l-rte. 0 fe- m~rnék_ a. dolgo.~, 1'.elf'gzolnak fl mas~lng?1 nJ!lá!:JaJkkal ~erol~·á• valahogyan
utráJkha illtak • ak ngy mek
b roa l mmded 1mperintendent away the grt"ater part of the aa.vell
Karolyi magán u~eibe.
"0111 ~• mmt a1:t otlbon tf'ltt-k. in~n
F,gyes lián~·atársaaáftok JitErtik vissza a munkába l1a egy harmad
4
turna IS attention is the eecuring up monc-y in the hou!M'. in return ==========
Trn·uerüi>n' igyekeztek leron ile~n~_n kon~olyt aka~tak hÁt_ hm• a inunkbok helnetét Pit megal r · ss1. 1 ern ik a 1~tésull.tt A ~
or a •nitable, ccrupulons ph~·ai- for whfoh be lea>es worthless, in•
tani a?.t- a tiutele-tet. amit itt Ká- lf"m knzink u KÁ.rol:n ,r\)f koié ják a kívánt j~Yitbt, de néhol nJ a Arsa 6.g arr
t!muzkodn
e1an wbo ill qualified to p!'actiee jnrious, horne-made mon'-il'06ities. dicines, the be.rt thing to do is to rolyi gr6f az ö Rf'git~Pgiik dacára
Ami akkor nem llikerült. azf mf'g maklle1kodnak a eT.ekf"n a hf'- hogy a enezrttt>I azeM!ltdhlt k
not only on aeconnt of hi111 acien• Vrt>qt1f'ntl~• thi!'I impostor ehargea throw them out at once. for lheir kivívott magáunk t¼ a p/i.rtjának most - ugy látszik - iiR')"e111Cbben 1.Hken utrájkkal kell a kilvt>felP lött nl'nwsnk hog:-,-· m<'g1agadja
tifi bowledge but also on ae- as much a!l on~ huodre<l dollarff aetivitÍ('II are nothiug lmt a <'urse 1-a r..i: a esunya aknamunka - a csináljlik. )fióta a háboru kitört l<'knek e)('get szi-re-1.ni.
munk· bl-1 emel 8#-t de birói tilt
eount -0f his personal character• bnt in most cas~ from twenty to upon the people.
konzuli hivatalok körül lebr..iot'lö kiilönösen a magyar lapok e11tek
Ost•t•olt Mills ,iMkéu n bfun-á paran<' 1t ia Yett kl a IIZct vt>.set el
isties.
thirty dollar"
Tf tbe minen are in thi.s way naplopók. vagy 11ó.pokat f's kitün- a legtulr.ottab Iojalitbba és II tzer- uok hanninhárom av.81.altkos
len, am<'ly t>lliltJ 6k, t • ~ztri II.
llany of the best dO<'tors arr
T<' bf' rid of medical and real prot<'eted from wasting a large letér.f"kel "áró kapas,:kodók miive kesztök meg lnptulajdonosok Ya- emelNrt kOntelnek, s minthogy II etr-ndclés t31.
unable to win the confidence of ,•state impostors would be a great part or their elll'nings, and at thf volt.
·
lósliggal hSJ1ra e!tte-k a boldow-ág- bt.nyatánaaágok ji, annyh-al dráA bíróság 'orJa n O&t mir el
thelJ' pat'ents, largely by the doe- rrlirf to the mintMi; both of theae end ol the l'etlr 1hey r(•alize thai
A kon1.ulok, 1 külön(i. n a ll<'W· tfll az utol!-0 két évben, ha vala• riíhbau adják el a azenet, r1:I 11 rli►nteni, hogy a llz.('ry, z.elt t lehet e
tor'111 fault. A pbysieian, and espe• impo!:tors nre dangerou!l and both they Rave more money in the yorki konzul, már a Károlyi itt- melyik konzuli hivataltól eli!:me· kü,,rtcl t teljeaitt>ni 18 tnJjAk. 0 jterelni 11kkor UJ
nfm a tist
e1ally a mine phy•ieian, must are nuisanees.
ramps than el11ewhen· they will léte-kor mindent megpróbliltRk tő levt"le-t. Yállveregetést, kéz-co- ahol nknják, amint azt mrg illl tet , iaelők nde!ik I a utr6.jkot, U
know tbat tbe workingman :thinkl!
The mana2ement in every eamp be morc satisfied both with th<'ir hogy a.magyarokat ellene han-1 ritást, va11y diszvacsorát kaptak. t(,k már egy pAr bányában.
nem a bányászok hadr1> ú.k
t
in a more pri_mitive _way than we u!lu&lly takeR notiee of the pl'r'!l· wo~k and their ~·agr~ anil the 111- go~já..k. Akkor ál\i~~lag Pil"nitzt>t
Sumért>m nálkiil alku~k ki
Oallitz.in virlékén egy pár hf"- 1, 11 ha eaietleg a hir-ósAg a hl -,.
do. and that 1t requlttS ,rreat pa enre of atrange peddlers. lt would perrnt<'ndents will have far less utJán Gondn sal uovf'tkeztek. dt'/ hogy ettrt va(0.- at~rt a gyuJtér.ért !Yeu zintén sztrájkba mentek 8 lirsuág ja, ta d1intene akkor
ti.ence a?d much kin~ness. to wi_n do no .harm to examine all of th<'m rliffieulties in eopin'f with the la- nt'~ tudtak semmit elérni. A l1a- h,izai elism<?~. Jevelet kap .~ uj· ,~rr<'fl"l, hu 11;,:oniit szAr.alé.k bér- pet't!lOl fogj!· a jnnit kArt. t it
hilll confidenec espec,ally- 1f be I and fmd out what they \"f"&nt to bor prob!Pm.
z.a1 kormány tl:rno2"atáaát hnv.6 re· aáR", némelyikük nagyobb kitunte- emel· kö,retelnek
~rt is.
an .mm1gra.nt.
talk thf' people into buyin,.
The doctor whif'h thc eompany for-mátus lrlkkz,•kt>n kivül aenkil tél5t"kN" v6gyik fe olyan utálatos
rgy Játszik, ho~ a bAnváiuok Afind t fél ,tgatotta I vá..rJ •
No doctor •honld forget that R H tlit>y are taking nrderiJ and employs should be "hoten with nem fordult KArolyiPk ellen, mert! róka-táneot .lejtent>k a konzulok kiiulrlmének mindenfelé 'D~g leST sú.gsurtl' a hiróság 11 ntW
b18.Il who has been born in tbis A.Sking for de-positR, ir they are great care: he 1hobld have kind• senki lle na.kart a nép hal'agjáYal ajt.ajn.i el6tt.
ho~ fel/ordulbat a krllö rredménye 8 egész közép int ha mott n azt-rn•r.et elleo
, ountry can explain jnst wliat l1il 1elling building lot.a on the instal. nesa and patienee u his personal ucmbe szállni.
hátrall tőlük u
ö::w-es nl-z5k Pennslnaniában émelkedni fog a ,13nWnek akkor k dp Pen
l
'lmenta are, and Ü thc itnmigranl mf"nt or eash-payment plan. and qua.lifi~ation. to properl)· eure 11ick
Vártak bit jobb ul6kre. Mikor gyomrll.
kerPSeÍük Je-galAbb ia hu.z ezúa vaniAban l'!ge a bb~k
rannot expreu him!lt'lC it doe1 not final ly if the:-,-· are sclling .me- miner.<1,
Kflrolyi hazament, mikor a báboflo'olytattaa 8 4 tk oldalon)
lékkal.
ményefg(>nek
4
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MAGYAR BAl'iYASZLAr
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Bányászok kerestetnek.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Keresünk 100 embert

BÁNYATELEPEK HIREI.

Richland Block Coal Co.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Nős és magános

bányászok
kerestetnek!
~4.6■ 14111lkköxt

keN'llfJU Yiaokk hetenlt~nt.

.Jó h'-k, Jó h-óvb., k.ltiioO

bk.ola, 61
Vmplum a telepen. Kereeet
3 & 6 dolll.r közt napG1;1ta.
FehiligofJit.W~ lrjon ma,·olUltkfrzleketléil,

parul 8 clmre:

BLACKWOOD COAL
& COKE COMPANY
. BLAC~WOOD-,

\e.nn~nrk fel rnal&ar 'wnyá :Lt
muuhg .\:r.: rmbnek a hé.násm6cl•
dal • a kcr,•settrJ
1eg vannak
l'légedve r~ 8/. Plrt,lszonyok ellen eem emclhetnt"k i;Mnnn kiilüno,iehb kifogást.
PARK PLACE, PA. - . A Lehigh.Va11e)" Coal f'ompuny mint
egy e:r,.nkéts7..IU alkalmazottja 1tt
v.trájkba m('11t <'~Y pAr 1wppal er
f'l()ft mert n<'m bajlsudf.k a ká·

örnmdete~ birt találunk a C-Oal
Age ciuuí angol lapban. a magyar
bányászokkal kap("solatban. Arró! azt,! a hirad.ÍM, hogy Superior
Wyoming ln\nyatf'lepen az idege.
nek réRzére esti iskolát nyitottak,
fi.hol angolul tanitják a bevándo
r,lltakat. )legcmlitik. hogy az iakola t'lÖadá&ftit a bÍlnyásiok szorgahna fin látogatják • hOfl'V a t&•
nulók ki)zt magyarok i!oi ~·annak
kellö sú.mban. ),(indr.n tanuló három doll4rt fizd a tanulá megk:zd1 e1rnr .• ri~ h~ az e_löadások
krt-l1a_r1?mlrei.z~t latog&tJa, akkor
a_ tan1ta11 befeJeztekor 2 rlollárl
\"L'is;o:aa'.h~~k a tanulónak,RcnwlJuk. ho~y a ht"1ratkozott
magyar bón~ászok mind Vi!'.SZak~p~H.k ez~k~t ~ ir.;t d~llflroka~ 8
veg1g fogJák littogatn1 az ege.sz
tanulási idöszak összes eUSadó...ait.
-ELEGENDO VASUTI
KOCSI LESZ.

lámpákkal dol~omak. Ká~ cám- rékat t'ttutul megtetazni, hanem
rl\ fi,:1•;ik a 11.Pnet •. a masina. mnn- eg_vt>nf'Stn, a kárék oltlalllvl\l egy

-•
\"1:1~1soldi.ra l'~t'g-, vasuti k?''i~f

~ROWN~VILLE, (Bridgeport
Mme). Azt 1rJ& onnan esrr maR"~·~r
••IJJ·e-n mag„ u.enünk ,·-.n."
hajtárs, hog) a munka nu•nm• Jol,
"'~1:.:SO:~•.::i:■•• do a v.ar;uti _kocsi ~akran. meg•
•••••••••~•••••••••••••
akactJa ar. uzf'met f!!I t'Z <'"l.1kkrn·
~ftlltllt1illtl'l1UUUtllt1tlUUUtJt/ltllPUllltM:IUtlUUUI ti az elllllt'rl:'k
kneltE'tl·t. A✓.nt
megpróháln~k hete~khit_ hat na:w pot dolgozm állandoan. !-.7.lopo. a
tl!B3 bUrg
e.
bánya. a &Úll magassá~& 6-7. •ok
COLVER CAMBRIA COUNTY, PENNSYLVANIA
h('1111e. vii ml",:takad nil-hol. leJár{)rn: nitlrtfiild~,-1"" teluwlt \'l11tc,nda.l•· &- Ruls t. hat mérttt.ildkő uintén akad tiibb a. ktlleLén~I.
117 re
hhfllC l'iro„ütul. Kluuiil ,·onal iienek0ttet6eek.
g:\z 11ine11 a hányáhnn. V1li11IlY

COLVER

E

Coal.

ompany. .

•:i-

j

l

\ b,,:f:!~?:n:~•~;!~ R!!{!fLN !~~!';!~tvi:~ .-

kihuú.k • b&uJibúl ••.Ul•mló Jó mu.nka. A utl banyána.illk
H bc-teDli.,nt. 'tl•K ütvent.41-kll,,nnc.-n doll.Mrtc" lr.ereanek. \"an11ak
6
1
~~~~~.,·• ~t
.c
J
9:ta!~\::=,~~:u~•kk:'::r«1él"tt-t
10
lllulr. • h• a,.t akar,iQ, hl>CJ' ..,,ndao, Jó bán)'ában, remle■ f!M-~
1m•llett d, J,wul-k, •kkor
I

:::~~~~d:tr

j

hinti mM olyan, anrilytn az

.-m•, ••ol!í. ...!1oz ~ a tt'tö1.ée:ht-z s a mun-

IP - kfltt'tl) hir.?tt1;ághoz ~1taotottfik a
dolgot a 1.lJra megny1tották a hányát. A határozatrúl ml'f!'"ll~m ér~-UNIVERSAL, IND. \zt irja teslilh('ttimk i<tái,:!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l • • u n a n .Mem·hfrt fi;tván msgyu
tt• h"'i'rünk .• hogy a munka ott
SZERENCS:2TLENS:t:G.
moot
ji,J m,.,., minrlkét há,
CONNELSVILLE, PA.
K 't
nylihan dol~oznak mind('n nap. - bajtársunk mf'ghalt. 1•gy p,•di, ha.
Oeeses a bánya. s 8 szén ma~lLSMá- Jiílosan rut-g3érült novembf'I' h6
l(!\ nttgy ukt61 négy és fél sukig 2:1-án.
mikor együtt le:rnhantak
ll'rji>d. \'i.z kevéi; kerül az entrik- száz lábnyi. nélyafgbe a Frick
ELEANORE SHAFT é, ELEANORE SLOPE bábeu,ami. kevés lej~r~kö ."~n. azt
f'ompany .Juniata b.inyájába.
nlf(Íinknál, ELEANORA, Pa. telepünk6n. NincBeMk
kompá111a e-mbere1 tisztltJák t-1. A
-mun.kazm:arok, állandó munka, j6 fizeté•.
bányá~ok mindkét bányfiban kar"
t:GO BANYA.
Eml>t'reink jelenlegi kere•ete 80 é, 100 dollár 1-özt
bli.jd lámpát használnak. Ma.<iina
NANTICOKE, PA.
A Sust·áltakozlk.
u~án dolgozna. k és_ a szt'né:1' to~- quehanna
~ompan. y he~e• s.zá- \"eitl'e • Büff•lo-Hoche11ter & PittabUf'Rb Ralhuy
nanként negyvenki>t NI k1lench· mn bányáJat nzul pr6há1Ják e1YD-tot PlttahW'Rbban N ,·,1taon Jeayet Bill' Run, T-«f Punx■u
••-J' ülomMra, Mounan ,UlanJo. .-asuton (atN.!f't--k6.r4i) mehet
Zt.'(I centt"t fitetnek, \'PR"Yet mt!or&l árautani. hogy kioltsák a bánya
b4o) áJ.okhoa l,a Jeleutkezs(•k a 1uperlntendentnél.
után. Sze,rpnesétlem,ég nagyQ,l.l rit- t"g:rik rt'uében fgö túzct. Szak•
kán törth1ik. a1. emherekktl elt'g f'rtök remélik, hogy rövid idö alatt
jól bánnak s mostnnában ve:sznek Rikerüt a1. i@'Yekezetük és a munü; fel uj munká,,okat. Aki az ala- kát ujra megke1.dhetik nem80káesony azénben ~ziv6HE'n dolgozik rl\
annak a hir beküldője ajánlja ett
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a hely&t
BANYASZ-SORS.
• West Viri;tinia. államban októWORTHINGTON, W. Va. (Four r ber hónap folyamán barmiacnyole
Bia.tea Mine, Anabelle.) Ar.t irja embert ölt meg a bánya. A haláonnan Antal József magyar test- loa végü azerenc~tll:'nségck SÚ•
vér, hoizy a munka. j61 megy, min- mát nagyban emelte a Jami&on
rlrnnap dolR"07.nak. kivéve ha vala- Coal Company barraekvillei bé.a1kalmazh8t kemény.szén bányáiban bányászokat, timbemi ür.('mza,,.·at" vll.~y koc"ibiány ny.6.ja. amelynek kirobbanása Lii
reseket, kompániai munkásokat, külső és belső munkára.
adja elö magát, ami t>gyébként emberHctet követelt áldozatul.
ritkán szokott előfordulni. A te
A11andó munka és a szervezet által a következő négy évre
li:-pt'll a. tavuszal kiit izben iA ja- ISZAKOSOK ELBOCSAJTilA
megszabott rendes fizetés.
,·itottik a fü,t>téfit, s mMt no\·einOLEN WHITE, W. VA. - A

'200 bányászt keresünk

,1,,

1

~:oal

The Rochester & Pittsburgh Coal and lron Co
ELEANORA, PA., Jefferson County

······-······························
The Lehigh Coal and Navigation Co.
Lansford, Carbon CoUBty, Pa.

••••••••••••••••••••••••••••••••--••••■
I ■■••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•
■ 300 magyar bányász kerestetik!·
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•
■
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A PENN-1'4ARY COAL CO.-hoa:.
6.llaad6 m-kira., RErLWOOD, PA., l?l."DIAN,\ co. tdep&e.

~~~~t~~~k Y=::k5;~·t ti=i~..::..~ ':z

•1'• mru t,a puaentei11. _

M-cyar bhy6uok•t etőnybftl rf:.
;.=.,_~t
n~:_..~::i~=t r;
m~k.kel eUl.tva. I..Jtot., róm. kath. t,a reformitna templo• M'IJ't>f"n. TI tta nkn, l"'J'rő kő nln~. Yeoe■ m&á at6
TOi( ::~::i=:=--;o!::~~i~élyeten, na levt,ilbNI e ct.mre:

-==~-

va uttáMUlsi~ok.

.\ krmény

idő

j hrr, a megP!hetN olvan. mint mRs kú,mk ahl,a h&f!'j'tÁk a munkát. bf'áilt& V~gt't Yt't ll nagy tavak ha§ ft•U a bánya_teh'.ptken. emhert Tiz nRpi munka.11:ziinct ntán a bé- j6forg~lm!nak ~ igy termés_zet':s1•~

! ! .r Jöjjön Colverra ! ! ! 1 ~-esz11('k fol •l.ll.md1g, de mo,t
! inkllhb eAAI;; l+"bt>r munkára.
J\ün,hh f c l . d ~ i ~ ~ t ~ er~ö:"":1. 178, OOLVER, PA.
i
-

:

■

küldeti.
A siirgönyköltség, ha a cím csak 4 szóból áll,

két dollár 50 cent.
Németh János, bankár
volt c&d•zári I, királyi konzuli ügynök

395 Broadway,

New York, N. Y.

és ösazea fiókjai:
1597 SECOND AVE,

-

227 TENTH A VENUE,

1361 Germa.ntown Ave., Philadelphia, Pa..
100--2nd St., Passa.ic, N. J. 1416 So. Broadway, St. Louis, Mo
2411 l!iliuouri Ave., Eut St. Louia, m.
--••

• ■••••-••••••••• ■■••••••••••••••••• 1

--------------------

:••Ji~•:i;,i::i!~b~:d~:g!~d•:k::::t"e•t~k•••:
•
:
•

•ki elC>nJüa feltételek mellett f'hill•tn, • kompánia burdillfl: '11.z.áru.k l'l'Zetétlét:, ~,·1;bb tehil4fit01Jlú!$fr~ lrJ•!n m_a1ryarul
,1r'::.E,,~}~::~~«'i:/~,':i;~W'~~!~!u~~:~r"'i'..~r,

~

Landgraf(, W. Va.

•
:

•

:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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! ká#rt ,o ceutt't, pik rnnnkáert !14 irflll\·him rakni.
boesaJtanak Oh.io ei, Wcet V1rg11 etnlt·t fiu-tn1•k az embereknek ..\ .\. tkrsosiig ragJszko<lott a Ion- nia bányáinak a rendelkezésére s

/:,,.:J.~ .:::,~!~ :t:::•,z::t:e!:tt ;w~;;!:
m:!.~!s.l~ j;f"ttt~;
Í

1•
1

■

Sz1"krata'v1·rat1" uton

UGI BANYA.K
IS.M1:T UZEMBEN.

RA.ZLETON, PA. - A Lehigb
Coal and Xavigation Company é,1litólag átveazi a Humboldt éi; Silver Brook bányákat a Lehigh Val•
ley Coal Companyt61 és azokat ujra megnyitják, hogy dologhoz fogjauak bennük. ).!indkét bánya euSTONEGA, Va.. Azt irják on- tendök 6ta el van hagyva s vízzel
11an magyar testvéreink, hogy a \'&nnak réges-régen elárasztva .
munka j,íl mt"gy. minden nap dolgoznak" u.i,·e!M'n vesznek fel min- MAGYAR BANYASZOK
dig magyar hán:,·Aazt. Akik ott
AZ ISKOLAKBil.

;i::u:~n;:~~::~uel~:~i::;:~:ó~ ~;~:~k~.az~=e~n:g
:J.i~-rt•, nyolc óra m1rnkáért. A bé.- tl~gedve és ajánlják a helyt·t a
uyatánash·ok egy idt•ig elltn~ze- töhbi nui.~yar bán)·á!lznak i
giiltt>k. df' csakhamar belátták.
hogy a.z embereknek igazuk van. STANDARD. Dl. .\zt irják onEs mindt·n kiivt"tclést tt"lj,:1-itetlt-k 11811. hogy a m1rnka. j,íJ nwg~: és
hogy ujra felvehe•ék fi. mnuk!lt 117.Ívtsf'n vesxnek fel rnagyar báIgy a bóll),bzoknak mo•t•8(•m a nyás~. akikc-t ji'> birniismótlról ~
kert'&et ellen, sem II báná.'llll6d el- 111„gftlE>lil kt'rtRPtrúl bitto;iitfl.llak.
lt"n panaszuk n rn lehPt • nine,i 11
(>s ajlmlja e;:t a hf'i}et a hihbi baj•, . DAWSON. N_ew Mexico. Otta•
t!rsakna.k
111 baJt:Ar..amk ;Jf'lf'nl~Sf' 11z rint a
munka ott jól ini g} t'1I s1:in~1cn

.\ lllad:;wood Coal A Coke
Co. \"lrginJ• ill•mbaa lévG
W.n,·.l.11,•.n. Maelna uéD, nJi.•
tott lámpák, Jó top 61 a.6-raz bl.oyl.k. A. azén t:luta, a
fb:i:-té■

ziitt váltakozó nagysággal, gáz
ninCE;, de széfti lámpákkal dolgoznak. Káréazimra fieztnek a szénért -~ egy káréért 66 é8 fél centet
adnak, pik munka utim. Szerenc,,i.•tlens~g ritkán történ.ik, az t:mherekkt'I elég jól báuuak H uj
wuukií.wkat 8llandóan vesznek
fel. E hir beküldője ajánlja ezt a
helyei a tnagyur bányánoknak

•

ha azt általam

jó

gyar bányászt. Most javitották a
munkások fizetését és pedig meglehetös arányokban. Az emberek
eddig a tavasuzal kötött •zerz4désben meguabott munl$bér('ket
kapták, a multkor azonban kijelentették, hogy tovább nem dolgozhatnak ezekért a. fi;wtéti<·kért.
,\ nagy drágaság olyan borzadt,·,an nehezedik a azegény emberBEECH BOTTOM MINE
re, hogy az eddigi fizetésből rn g
Wellsburg, West Virginia
me(Cé:l.ni ia nehezen l~etett, nemho,ry megtakarithattAk volna va- - - - - - - - - - - - -- - lamit a ro~z idökrE>. Azt követel11:k, hogy pik munkáért e~y dol!art masina után 6á centet adj&-

11yok,

■

OSCEOLA MILLS, Pa. Azt 1r•1 maga. ága nyolc ée kilenc láb kö-- lennének eladni és a piacra szálli- ■
ja onnan Sz..auka János magyar zött ,áltakozik benne. Itt-ott elö• tani. llazartlon és Ilazard vitlé- :

~:/~ ~~ea~mv:::uneak~:;~:~ ~i~d:111;:i~ v!,~':;y ;~zkéi':~~:i ~=:l l:!~a~~en viszonyok eoha :

ladola1ra a Dee..h Botto1 -! b4ny6.ban. Szerzödhünk van egy nac:,
plrnl mtndJlrt a blDya nwllett. m ■ly szerint kötelnva ngyonk
et11w:k a ,gyirnat naponta 1,000 tonna azenet az4111tanl Sö hlc.
A kAréhl!nJ' bennO.nk.t e&1Altalb nem irlnt, mivel nnnak 1aJit
k'"tHnk. A u~n 6 ~ 16.b mqu, cts nlncaen, ■ zenödé■ I l.rakat
flsetD.nk é1 nem TOit Itten 11trtJk 6 fv öta. B6.nyú1alnk -.:ere1ne:.r. 100 doll4rtll1 160 dollirlg baNnta. Jelenk!g vqy 45 magyar dclcoztk nek(ink Ml mlr t6bb éve n!lonk vannak. JO lako1611: utrU ktrO, etb. C1&k 15 cent kArfert kell tl■etnl V111ng
lWeeltng) vtroa4tOI.
Charlton Dixon, Superintendent,

'"iltakodk. Jó

~-······································
: A legrövidebb idő alatt haza ér a pénz, 5

.

~!.':.; r':~t

POTOM A PÉTER.

•--=-=••••••••••••••••••~:.o~~■ :!••••
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IIIC'll'l':111\llí'k_ai ~rt•t'k vaa:uh 1z;1lll:
1~~ 1-1. Kets:-Rze:!!t'r tehtrkoc:11
,·ahk ('Ztrl Pl:,:rnknyngaton hastontalaunlÍ. amit mo..~1 a jövö (,,· kf..Ji ta,·uzliiK kölcl'ii:1 fognak a<tni
az ottani tán;a!lágok. A kiiloeönkor,ik kói,nlheliil i•"n•n-a 'n,ek
le Ohioba l.'!I Wt"st Yirginiáh11, •
minlhogy akkor az Öszi h•rmény11.~llit~,mak i~ vég~. lesz kör'.ilbelu) i bizto-.ru -~ehrtJuk, bog:,· _JanuPZ e rt tlt"nPtP'i
g
·
-... SZIVES FIG~I:EM ! l<'elké.rJUk ~zokAI a . l,aJtar~akat.' ak.ik
hou.an~ bármil_y eélbol leHlet 1rnak, azn·esktd.Jenek l'll'Y p8r sorban mi nd ig me,~emli;tcni azt is
hogy a munka mmt fflN)' a tele•
pen, hogy arr{,1 u ujAA(lban hírt
~dh8s,unk. Akiknél_pe'.dig kérdő
1vek vannak, azok !mVe!ó!kedjem•k
azt vis,,zaküldeni, kitöltve.
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P~NZT továbbit telje• feleUJaaég mellett gyorsan Is pontorendes, mint SZIKRATAYIRAT utján.

lOR, ugg

korona $13.00

Távirati dij $2.50
TAVIRATI KOLLDEMSNYEK lehetőleg 100,200. 300,500,
1000 Korona kerek iiBszegben küldend6k.
IU!SZLETES ARJEGYZJ!Kl:RT IRJANAK:

JóL MEGY A MUNKA.

<htftán dolgo,nak, még sem képe•
11ek annyi szenet k1termelm, mmt
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IIAZA.RD, KY. - Az itteni é
a szomszMoa bányatelepek nem
1ZYÖznek elég szenet ttnnelni
oiyan Jól megy niluk a~ uzlet. M,
emberc-k m08t nappah ,s éJJeh

•

Nemzeti Bank Pittsburghben

Második

utfln 41 eentPt, ma.~in~ utAn 30 A vidt'-k,tn nem, egy embernek a
centt•f adnak a kompánia munká- lf.('rcnCRl'tltn8'g\'t okor.ták av. 11
,ok 1,gkiM>bb füetés p,di~ 2.fiO ta, munklook' igy. tát"SaaAg ré
na.p~mta. A kompánia munkbok ct'röl nei:1csa.k jogosult, de hely
huaz 11:zá?.alék béremelé~t knpt.a.k. t"?. az intezkedés.

UNIONTOWN Pa (Leith hí.nya.) Azt trJa o~n~ egy magyl\r
hRJtArimnk hogy a_ munka ell►g
JÓI m•ll'Y I h& valami nem adJa elő
magát mmdtn héten hat napot
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tel egy tonna 'izén é.rát. Mo-rt pik b<'rt el kt"ll a munkából boesé.jtani

Bár a mérés ellen itt-ott emelntk
kifo~bt, a bánbm6ddal a hónyáazok meg vannak elégedve.
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The t:S~nd National Bank

FIF'EH AVE. és WOOD STREET SARKAN,
PITTSBURGH, PA.
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Amerikás magyarok óhazai
sorsa a világ-háboru után

UJ MAGYARORSZAG

A Magyar Bányászlap számára irla 1

EGY ÖREG BÁNYÁSZ
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XXV.
A választási teremben kissé elült az izgatottság, dr. Burjecz egész orcátlanul oda
sompolygott Pogány Vincébez és gratulált
neki.
- Nagyon jól csinálta, kolléga ur, meg
vagyunk mentve:, - sugta neki. - S meg
van mentve ön is.
- Vagy ki tudja? - sóhajtott Pogány,
aki még mindfg közel volt az Ajulúhoz.
-Most már nincs az a földi hatalom,

tam, őrmester ur, hogy hivatalosan megállapithassa, hogy tetten értem két tolvajt,
- felelt az ember, aki még mindig nem nevezte meg magát. - Nézzen ide mindenki,
ön pedig őrmester ur különösen. Ez a két
ember, a főispáni titkár és a választási elnök el akarta lopni Kenéz madátumát és a

Lolvajlás bére itt van a markukban. Nézzen ide mindenki.
Mindenki odanézett és mindenki látta,
hogy hogyan esik ki a két hirtelen szabaddá
tett marékból egy levélboriték.
A csendőrőrmester maga se tudta mire
vélni a dolgot s felvette a boritékot.

Nem volt leragasztva, ötezer korona
volt benne.
- Nem értem az egészet, - szólt az
örmester. - öné ez a pénz, titkár ur, vagy
pedig a választási elnök uré?
- Nem is kell az, őrmester ur, hogy ön
értse, - szólalt meg most halotti csendben

amely megmenthesse ezt a madátumot az
amerikai bányász, Kenéz részére - nevetett
dr. Burjecz. - Jöjjön ki a szomszéd szo.
bába egy percre, mintha egy kis vizet akarna inni, ott majd átadja az elsd számu pénzes levelet a titkár ur.
Pogány Vincének. erre a szóra felvidult
az ábrázata. Átadta a helyét a helyettesének s kiment. Vele együtt többen is. A
.szomszédos nagy iskolaterem tele volt megyei urakkal, főkortesekkel s nagyon izgatottan tárgyalták ott még most is a történteket.
- De hiszen ez gauág •.• meg lesz támadva a mandátum ... ezt nem lehet enynyiben hagyni ... hangzott egy felől.
- Ebbe már bele kell nyugodni .. nincsen~k is már választók, - hangzott a másik oldalról.
Pogány szólt az egyik szolgának, hogy
hozzon neki egy pohár hideg vizet. Körülnézett, hogy hol van a főispáni titkár, meg.
látta és feléje közeledett.
Ebben a pillanatban a titkár ur belenyult a nadrágja zsebébe s kezét abban a
pillanatban huzta ki onnan, amikor Pogány
Vince odaért és kezet nyujtott neki.
- Gratulálok, elnök ur, jól csinálta, hogy
olyan erélyesen járt el, - szólt a főispáni
titkár s kezett fogott az elnök urral.
S az elnök ur kezet fogott vele.
- Köszönom, - szólt Pogány boldogan, hiszen érezte, hogy a főispáni titkár a
kézszoritás közben a tenyerébe nyomta azt
a bizonyos kL~ levélboritékot, amelyben az
elsö ötezer koronának benne kellett lennie
a kialkudott tizezerböl.
Már ki akarta venni a kezét a titkár kezéből, amikor hirtelen, egészen váratlanul,
a vHlámcsapás hatásával rácsapott egy,hatalmas, erős kéz a titkár és a választási elnök még egybe fonódott kezére.
- :Megálljunk, - kiáltotta a falakat
rengctö hangon egy ismeretlen, j elentéktelen külsejü ember. S olyan erővel fogta
össze a két kezet, hogy a fiatal titkár és a
még mindig jó erőben levő Pogány hiába
iparkodott kiszabadítani a kezét a szoritásból. Hiába.
Mindenki odanézett, valaki merén:Ylettól tartott s csendörfrt kié.ltott.
- lli ez? Mit jelentsen ez1 - kérdC%te halálsápadtan a titlcár. - Eresszen
el'
- :;em eresztem, amig nem jelenik itt
meg egy pár tucat tanu elött a csendőr és
át nem adom neki a tetten ért tolvajokat,
- harsogott az ismeretlen ember.
John már ott állt egy pár markos emberével az ismeretlen mögött, hogy valahogyan hátulról, orozva le ne üthessék
A kormánypárti és ellenzéki kortesek
mind odagyülekeztek s nem tudták mire vélni a dolgot.
Az az iMmeretlen pedig, a ki rettenetes
erővel szoritotta össze a titkár éa az elnök
kezét, most intett egy társának a az villámgyorsan amerikai bilincseket vetett a két
kézre. Közönséges, bár szépen nickelczett
lánccal voltak ebben a pillanatban összekötve a föi.spáni titkár és a vá]agztási elnök
keze.
- Utat kérek, urak, - hangzott most
s a csendőrőrmester jelent meg feltűzött
szuronynyal, készen minden percben akár
a vérét ontani a polgárságnak a kormányp.irtl madátum megmentégére.
A sok mindenhez hozzá.szokott öreg, viharedzett ci,;endörben meghült a vér annak
a láttára, hogy valaki megvasalt& a főispá
ni titkárt s hozzá láncolta a kezét a választási elnök kezéhez.
- Ki csinálta ezt? Mit jelentsen ez?
kiáltott a caendör őrmester, aztán rárivallt irra az emberre, aki erős marokkal
tartot;;a egybe még e pillanatban is a két
bünöa kezet. - Eressze el rögtön a nagyságos urakat.
- tppen azt akarom, csak magára vár -

Szikra távirati uton
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A cimbe beleírhatja a r;ezeUl.-nevet, keresztnevet, helgi,éget, utols6 f)OBtát, megyét é• az elküldend6 korona öuzeget. Ha t-alaki a cimbe még több az6t akar beletenni, például utcát, vauv
házszámot, vagy id61, ifjabb, özvegy, ugy minden külön az6ért 65 cent fi.zetend6.

KISS EMIL
a Inagya:rok banká:rja
A SZIKRATAVIRATI P8NZKOLDt:S MEGTEREMTOJE

NEW YORK.

133 SECOND AVENUE,

Hadikülcsön 100 korona J.3.00 dollár. Pmtai. p{nzküldé1 100 Kor. $13.00. Korona betétkönyv JOO Kor. $13.00

Fogva tartják a román királyt Oroszországban.
AZ ANTANT AT')'OL HL, HOGY ROMANIA KttLöN HKtT KÖT. AZ OLAHOKNAK BORZASZTOAN KELL BttNHöDNiöK OYALAZATOS ARULA.SUKilRT.

Románián most mir csak egy
caoda segithet: - a b,ie. :Sincs
má.-. hatalom, mely elhárhhatná
!elöle a halálos csapást. Palkenhayn és Mackensen öklei között
teljesen meg15rllklölt s napok kfrdésé csak, hogy ugyanarra a sorsra ju880n, amely Szerbiát, Belgiumot él Montenegrót érte ut61. A
azivében van már is markolatig a
kéa és csak egyet-kettöt kell forgatni a hideg va!lOn, hogy lwmánia végkép összerogyjon.
Ferdinánd román király na-pok óta az á.ntá.nt foglya. ~
orosz föba.d.i.szállá.son tartózkodik él semmi körülmények k~
1ött aem engedik vis.ua a seregei közé. Attól fél ugyan.is az
ántá.nt, hogy Ferdinánd, h.& szabadjl.r& hagyják, aronn&! békét
köt a. közpoµti h.&taJ.ma.kkaJ. és
ilyen módon próbf.lna vezekelni aúrt a bünéért, hogy Hohen•
zollern-sa.rj létére az 6.ntánt ol-

daJira. áJlt és kardott fogott Németorsság és u osztrák.magyar
monarchia. ellen.
<liordultig telve már a románok
s1.rmpontjából a keserűségek serleg~ és igazán megértjük, ha az
ántántnak [élnie kell, hogy Ferdiuánd király ne köi-sön különbékét. .llert ha van netn.1.et, amely
joggal átkozza meg art a percet,
.11.mikor belement a h.fi.boruba. ugy
Rominia igazán átkon.a. lrtózatos pénzeket c11inált a semlegesöág{•,·el. rettenetes kamattal jövtdeluwztctte a neutralitáSftt s mim]
f'Z a hasr.on mO$t neml•~ak, hogy
rlÍmt'gy a lulborura, de a háboru
relfalja neme.~ak & gazdagságát
Romániának, <le az állami lét<t é•
a.1. önállóságát n.

rok, ngy, hogy most már körülh~Jül csak az elhantolás van hátra

I
1

tet~~~\~:!ó~:~t'~a::~;a~~;~;:!~tdni. minthogy körülbtlül Rowá
~:gi:8~é:z:n n~:e:!\, ~ ~~~;~:

Bukare ... t napjai is nieg unnak
11-ám!Alva és Mackem.en Ui olyan
csöndekn lapul Dobrudzsában,
mint amikor halálo!I ,bi.ttonságu
ugrásra szokott készülódni.
Ah.fi.ny kis nemzet eddig az án•
tKnt sorsához kötötte a sorsát, azt
mindet halálra gli.zolta a háboru
Rom.fi.nia &<'m járt különbül. :t,•.
tir.f'deken át volt jó barátait támadta rueg, ozokr& emelt kéHt, a
kiknt-k jóvoltából gyarapodott:
azázszorosan mrgérdemli hát a keiryetlen sorsát, ha mindjárt a kin
padra kell is te~1.ülnie.
-AZ UJ MUNICIOS MINISZTER
MUNKAHOZ LAT.

::i:j

te::!~; e~:;;;e~ut::~~:
munkakhrének ée öt milliós mun-

j

:i~

Szerkesztői

üzenetek.

R. H. Tudomásunk aurint abban az idöbtlt1 a budapesti X~p
iu:inhhnak három igazgatója volt
Vidor, aki agyonlőtte magiit
lfos1:t.alek, akit el<'i;uktak és F.í1.1
~ándor, aki kijött Amerikába. 2
. 't-m his:,ziik. 3. Itt állitólag eg~,·iMki njsáJrJ1Al ujságiró.
Prok József. (\,irke- és emberfogók részére ninc~ hely tbhen a1:
ujságban.
Borrik Iatván fel van hatalmazva
hogy Pennsylvania állam területP'n 1apWlk részére elMiztté:st
vegyen !el.

Dr. L. F. Lawson
~

l' OOOIIVOS.
111 .... p.l.rUogldt

nnr,-ard.r

1r;,r1

Williamson, W. Va.
Dr. W. H. Sperow
POOORV08

NOIITH.PORK, W. VA.
0-arkto,m olcJalcm.

g:~~~:::~et mozgó~it a muni-

Kért a mac1aroll

pirtfopút

John. - Elég az, hogy ön szives Jeaz hiv„
talosan átvenni és lefoglalni ezt" az otea.r
koronát, amelyet ön a választási elnók a ma
tenyeréből vett ki, amely tenyér a főispá n i
titkár ur kezében volt. A többirő l maj d
gondoskodom én, aki ezt az egész Jefüleléat
rende~tem.
- Ah, tehát csapda? ... ugrott az el ő
térbe dr. Burjecz, aki elsőnek tért magi.
hoz a nagy és rettenetes meglepeté,stOJ.
- Ahogy tetszik, - felelt John.- De
ha csapda, maga is bel~ett, ügyvéd ur, él
benne van, pedig nem is sejti, hogyan.
- Kikérek magamnak minden gyanusitást, - tiltakozott dr, Burjecz, de mU'
nem olyan nagy hangon
- Ezt az ötezer koronát ön adta kolcsön a főispáni titkár urnak, a fóisrtán ur
rendeletére, hogy a gazember választási e l
nököt azonnal készpénzzel fizessék meg, a
mint elrendeli törvény, jog és igauágsác
ellenére a záróra kitűzését, noha a Kenés
pártnak még mindig legalább ezer szavaz(>..
ja várja odakint a bebocsáttatást.
- Tagadom, - kiáltott-Burjecz.
- Hiába tagadja, mert én meg bebizo...
nyitom, - vágta vissza John . - S houA
teszem, hogy a titkár ur zsebében van méa
ötezer korona, hogy akkor adja oda a v►
lasztási elnöknek, amikor az kihirdeti az
eredményt.
A titkár halálsápadtan állt ott, més
mindig megvasalva s csak annyit suttogott
oda a csendórórmesternek, hogy: ''az isten
szerelmél>rt szabadit.Bon meg ettől a bilínee-töl, mert elsillyedek. tn tulajdonképen Ar
tatlan vagyok. Nekem parancsolták. Es
igy szokás ...
John látta, hogy teljes a diada l. csak ki
kell használni. S látt.a, hogy a fiatal ütkir
teljesen megtört a váratlan szégyen hatása
alatt.
- Akos, - szólalt mea- most JQhn, ezt az egész kelepc.ét én állitottam fel. Nagyon sajnálom, hogy te is bele estél, m
hiszen tudom, hogy te csak eszköz voltáJ
az igazi bünősök kezében. Ai;t a kis ameri
kai bilincset azonban nem tudja a te kezed~
ről levenni a csendőrőrmester,
pedig tudom, hogy kellemetlen lehet egy olyan ig
ró1 szakadt gazemberrel összekötözve lenni.
mint Pogány. Hát én azonnal levEtetem rólad az embereimmrl azt a bilincset. amint
nem tagadsz tovább és megengeded, hogy
kivegye az őrmester a ma!!!k; Otezer koron•t
1s, amely bankóknak én elöre ferol\&som itt
a nagy nyilv3.no5.<\ág elött a számait.
A tökéletesen megtórt litkar ebbe
beleegyezett s John, akinek volt detektivJe
a helybeli kormánypárti ban\:ban i.s, tud
ta, hogy dr. Burjecz milyen szAmu ezer koronásokat vett ki a bankból
Az az ember, aki észrevétlenül odal
pódzott a titkár és a valrusz.tási elnök hAta
mögé s olyan ügyesen leleplezte őket, Johnnak egy ismeretlen, jó amerikás Pmbere
volt.
A nép a történtek hallat.ára betört a
választáiü helyiségbe s talán minden irományt megsemmisitett volna, ha .John át
Kenéz közbe nem lépnek.
Ám a szavazást lehetetlen \Olt l.iefejez..
ni s a leleplezett elnök egys7.erüen ' elhaJa.qztotta ·' a választá.qt.
Or:.zágos botrán~· lett a dologból, o
szágos diadal az uj pártra nézve.
Ilyen alapo11ana, ilyen amerikaiasan aoha $e bántak el a kormánypárttal sehol.
Természetesen uj vála52:tást kellett el~
rendelni az ujfalusi kerületben s az uj •'laszt.áson elJenjelöltje sem akadt Kenéznek
akit egyhangulag választottak ml.'g.
A főispánnak be kellett adni a lemon
dás.át. a titkár vi11~r.avonult a családi birtokra s Kenézék meginditották a bünrid
eljárást is a föispán, Burjecz és Pogány el
Jen.
De az uj párt, az amerikai párt IQ'6-zött és pedig nem minden napi módon, nem
közönséges körillmények köiött.
Azt a boldogságot pedig, azt a büszk.
11éget, amelyet derék Kenéz apó, az amerikai bányász érzett, mikor elöször lépett be
a magyar orszé.ggyülégbe, mint képvl11el6
toll le nem irhatja. Büszke volt és boldol'
s repe~ett az öreg szive örömében, mert tudta, hogy jó szolgálatot fog tenni ott Í8 a magyar ha.dnak.

(Folytatjuk.)

MAGYAR BANT AJnLAP

MAGYAR BÁNYÁSZLAP
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL)

136 East 17th Street,

New York

Telephone: Stu11vaant 1964.

'óvják meg a munkásokatlA
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k 1 Elhunyt bajtárs

penze •

Sohasem képzelte o~ jónak.

18 dollár NI 90 a,,utfft ktildtln.k
önnfOJc f«T te-lJesen rebM'ff'lt
F()SOGRAFOT M HAT olfan
dupla le.m.t'n, anút maga """"
1..~t. 0-k akkor rlu!t a cfP#rt N a le~lr.#rt, amllr.or itadt.6.k Öllllek. Süt .lt 1.11 ,.&be,.
U, mJell's:tA. rbet; ha mlndestt
ft'nd~a ta141, aklr.or itadja a

Olvasóink figyelmébe!

~Dl:tfrte.

FONOGRAF TULAJDONOSOKNAK:

Az önze• magyar uJ•qok fdemclték az elöli.zeté•i dijat, mert a
mal dazonyok mellett a lapkiadók költ•égel kéta:zernre emelkedtek. A
papir, a fnték, a nyomdai é• kiadóhir:atali azem.élgzet és a uerkeaztöségi
munkatársak fizetése kétszeresre emelkedett az utola6 él'l>en, ugy, hogy
az elüfizetéai dijak felemelése elkerülhetetlen volt.

J' alóezinü, hogy a Magyar Bánytia:zlap i, kénytelen leu felemelni
az el6lizetisi dijat röddesen, mert nem hisszük, hogy egy dollárért to•
1:>tibb il képeaek leszünk ilyen lapot adni, pedig a jövőben azt még jobbá
akarjuk fejleszteni.

Figyelmeztetjük tehát azokat, akik hátralékban vannak, vagy az
el6li.leU1ük röddesen lejár, hogy ujitsák azt meg minél előbb, mig az
eUJflzetési díjat nem emeljii.k fel.

Eddig nyolc hétig küldtük a lapot a lrátraUkosoknak is, ezután
nupán nigg hétig tehetjük azt is, mert a paplr pénzbe kerül, • akinek
szándékában áll az előfizetés megujilása, az két hét alatt megtelU!ti.
Természetesen, akiknek rosszul megy a soruk és nem fizethetnek,
de a lapot szeretnék, és irnak egy pár aort, azoknál ezután i8 szivesen v6runk fol.'dbb is két hétnél.
Akiknek az ellifizetése ki ran fizeti-e, azok nem fognak semmit ráfizetni, • azok részén csak akkor lesz a lap drdgább, majd ha az ellJ/lze-tésük lejár.
Röt'id ühig még egy dollár egy évre a Magyar Bányáulap el6/izetéae; ujitsa meg tehát mindenki minél ellibb. Akik hátralékban nem
le,znek január el.sején és ~küldik a 15 cent szállitási dijat, azok mind
m,okapják az 1917-ik évre az6I6 MAGYAR BANYASZNAPTART.

Küldj"! be az ellJfüetését egy évre egy doll6rt, erre a cimre:

MAGYAR BANYASZLAP
136 E. 17th Str.,

NEW-YORK, N. Y.

A \fi \ .\L.\SZTl1:Kt.:XK EGYIKE A LEOX:\OYOORAK'\AK l~(;tiiZ .\\IF.Rl!,:A.R.\X. RE..\DELlt!St.:K.l."T AZO~ A "·'-PO~ SZA.LLlTDrl-X. AlOXOR ,1E(íK:\PJl"K.
1
E H78{Eate a liSTMUr!r.°n. lUO:'í IXOli'.EX A..~t!!f=:~r;P,'!il.ril. erdő lrn:,lban.
{SzekeI1,·#-r.
(A faluba.n elY blnatoa.
E U7t1Kumanovo bev~tele utAn
E HOtfHltlr.a buu. Mért ne tenn4m te111em la.
1 El6liraön u olau hatlron.
{ Cdrdú. Berke. 841a etgi.Dy.enelr.ara.
E HOl(Ide, tde, gyere Ide. {Cú.rdia.)
ISu Nlcl n6tll. C1lrdU.-Berlr.ea Béla
(EST kraJciro1 IHélp&plr. (Hallgat6)
( clli:tnysenekara.
E lt07(J6 dolga van a busz.lrnak. (Cú.rdb.)
E 1781(R6gl n6tik. CIJi:I.Dyprlml&-b61.
(C1lkorgO., kopogO.. Ide-oda d6.lön16lelr..
(Glngall6 keringő. Clginyprlmt&-b61
( (CNrdia.)
E 1727 ( Hacacirt. Duett. ClginyPrlmúbOI.
E J764{V6n clgloy. 1...6 r6111. Bart6ky llatlld
( :t:nekll Fedik SArl 611 Kl?"ily Em6.
( senelr.ar klaérettel.
(Katona Biri. Duett, "A lr.11 gr0f''·b6I.
{Vén dt!nr. 11-111: réh. BartOll:y Matild
( Komlóuy Emma él KlrAly Ernő.
( tenekar lr.lllérettel.
E 1168(U.rl-t&rl. "ClgAnyprtm&a"-bOI. Harmath
E J761i(Ha n1eg1'tom elkerülöm BartOlr.7 Matild
( Ilona éa Király Ern6.
(ROiaablmbO. Bart6ky Matild.
(Szil. Htl. "Cl~&nyprlmú"ból Harmath
E UOi(Nem nyul 11h' a baka azlve. 11:nekll
( Ilona 61 Klrli.lr Ero6.
( Bartóky Matild.
E Ull(Ora:ona Y\rl&:•dal
(Daxlu Foi:lu. Aneklt Solti Hermln
(Kerf!lf'm u btent.
E J867(Hrmnu1. Kunkli.c■ r Olga clgln:,teoekara E 1661(8011:azor ugr neretnélr. 1lrnl
( RAkOC1y Induló. Munklcll Olga clglny(Futóbolond.
( &enekan
E 1658(Baka gyerek bau. ballaa:.
E 2158 (11:letembeu egyner •oltam c■ak boldos.
t Prul calrdb.
(te a ll:uo7b6. Munll:&clr Ola:a clgAnr• E 17U(Barlka l ■ lkem.
( aenekara.
(Római Pipa. (Cdrdá.a.)
(A blbarl hatAruélen. Kegy a gö16■ Jere- E lll!flllkor enaem bfforo1tak.
( 14. Munll:kay Olca clctnyzeoelr.ara.
(Ro1a1 pümölcae nn a nq-M megyftnak
E JIU(Rltka buaa, ritka trpa, ritka rou.
B 1161(:t:u
tudtam tmtdko1nt.
( M:unkAr17 Olga clgá,nyzeoekan.
f81ép uuonynalr. lr.uriúlok.
(Ktlk Duna 11:erlna:ö. Marimba :teMkar.
E 2153(Me11 no Ina a ■on köoyTébe.
tnekll Klrll,- Ernö cilclnrune kl1érettel,
(!l:éba-uéha 1'1aaujönnell: a tanul llmoll:
E J9041Ha 11:lmel"rek a temető mély lrll:lba.
E 2020(Aa llteu onnel
(Aki Df'lm züllött még aoba. (Hallgatö.)
(A 1'6D cl&,l.117.

Kopa Jlaby'a 1-riend Co. m ly
nek eaxlabati,11 gJ ermek ,s6Ü•
ucre. a "KOPP':i'' 40 év M.a mil·
M éa m1llió gyermek eletét menlt'tte meg.
1!.frs. Howard Stainecker, a ki
338 Lomhartl Xt., Reading, Pa. la
kik, az alábbi levelet. irt&.
'' Itat 1iveget ha.$1náltam a
"KOPPS"-Ml, a gyt·rmrkek ba.rátjá.ból • mondhatom, hotQ" aoha
aem kl'pr.eltcm, hogy tal!lok oly
gyógy1urt, mely gyermekrm fog&ásakor olJ" j6 lett. volna, mint e
a szer. AJinlom minden ismer6eömnelr:.
KOPPti. a rTennekek bari.tja
25 és 50 centes 1tn~gtkbcn minden
gy6gyucrtárban bphato,
Ila. lakhely;n ni m kaphatJL
kúldjon ké&

50 centes Ú\'t>gért l

dollirt u alibbi <'imre:

KOPP"S BABY"S FRIEND Co.
No. 18 Kopp JlaUdlng,

YORK, PA..

~:~r/rf#.
Cl&k fflel

„

alllrAnal val6dt.

„

Pittsburghi lakosoknak:
K"'"6("flon)1a" a.a ü:ll.MÜnk nyltl"a Jen minden nap
te 0-Öril&", JüJJOn ti. l á t ~ mec bcmllitDltet.
'.\fi benélünlr. m&ID'arnl 61 ottho'nOM.D to,cJa macit fttZDJ nilJunk.

;:!tJs!~~:hA~~~nog~!~:!r~~~~a. ®

Kérje ln,rrnao k ~ Ar~•
Rkem«, ha bánzill,-ea hanllCDl!'l"-

re •an nük.16p, m~IJet k ~
nilam kaphat a l"'1Cflnomabbtól a
l~le.óbbl«.,
JUTA.1UOS .utA.K.
PontM klnolplú. - 't'SJ'Af•t'.JA\:ITA.ROKAT IS BI,FOOADOK.

John Koleszár
616 Jl. 6th 81.• New Yorl<, N.Y.

MAGYAR BANYASZLAP

• ta'g'ha'boru
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A swvETSEGESEK GY6ZEUIE. •
Ellenségeink nagy győzelmet arattak a mult héten. Leteljesen egy országot, egy szerencsétlen népet s be kell

győztek

győzelmük

1

NYilatk Ozat. ................................................
_________..
ui .. ••••••• .. •• .. ••• ......... ,,uuu,
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A MAI HELYZET.
vallanunk, hogy ez a
telje, és alapos volt. Ez a leA "S,abad ág" november 29-i
Az egész rettenetes vértengertöl két irtózatos csata emelke- gyözó.tt orszá~ Görö&ország. A hatalmas _és bü~zke angol és azámába.n .Fáy ;\án<lor nyilatkoei.ik ki a szemeink
mind a
elég nagy és bonasztó ah- francia tengeri flotta (amely olyan gyalazattal vonult el a zott a saját ü~yében, 9 jónak lát-

előtt,

kettő

O

es penzt ta ant meg

HA TőLttNK RE

f AMERICAN

hoz. hogy ennek 8 háborunak 8 s~rsát végképpen eldöntse, ha Dard~nellák alól) és a hétszázezer katonából álló nagy orosz-_ tau engem nem t'rintö vitába szeaz egyik va&')" másik félnek sikerUI az ütközetet teljesen meg- franc1a-angol-ola!,;z-szerb sereg, mely a Balkánon harcol és a mélyemet i" b<>levonni, mert a Bányerni. Mindkét nagy csatában a saját véreink küzdik a bor- bulgárokat próbálja megverni, teljesen tehetetlenül állt Szalo- nyáulap felhánytorgatott tárea-1
Zat"-ztó élethalál harcot és csudálatosképen az- egész vilAgfelfor- ni.ki kikötöjében már hónapok óta. Mo·s· t v~re gondoltak egy sorozatát az ö tá·vm:i"a után én
dulás minden fontos mozzanat.a a mi országunk határain folyik. nagyot és merészet és ha ,az ellenséget nem tudták megverni, folyt,1ttam.
Az egyik a román háboru, a másilc az oroszok rémület~ erejü ~egv~r!_ék legalább a semlege~ - Görogo~zágot. A_ szegény
:mnthogy a kt:rdese1; tárcákhoz
támadása, akik Magyarországba való beh~tolással akarJák Fal- kis ~orogország, amely ?lyan JÓ akarattal igyekezett k1vül ma- a tárgyat -:tger :-;Andor és Himler
kenhayn seregeit hátba támadni és ugy tónkre verni.
radm a harcon, nem szallhat szembe a hatalmas csapatokkal, Márton urak s1.0lgáltatták 8 azt
.,i ROMAN HABORU
•
s kénytelen volt .a mul: héten telj~s~_n behó~olni ellenségeink- a__ szerhsztöség ös.'fZes tagjai önA nagy leszámolás a véghez közeledik. Mikor e sorokat ir- nek. Átadta nekik, (mmt egy lea,,ozott orszag szokt.a) a kato- totték formába, ugy Fáy urra,
juk, Mackeflsen és Falkenhayn csapatai már benne vannak a naság fegyverzetének és a tüzérség ágyuinak egy részét, amint- mint én rám, ~pán a megstifü:áhalálos s véres ölelkezésben az oláh-orosz seregekkel, s a birkó- hogy rég elvették a postáját és a sUrgönyhivatalait is. Ebben lás és leirás munkája \'árt. A tá.rzók központjában Bukarest várakozik a gyöz6 katonfua. Ha az országban tehát gy6ztek eddig az ellenségeink. De lehetsé- ca sorozat cimét. alcimeit és alaka mieink gyöznek, Bukarest mienk lesz és a románok vert had- ges, hogy Románi3: leveretése után rájuk kerül a·sor s Macken- jait szintén a fent nevezett urak
serege OroszQrszág felé veszi 8 menekülés utját. Ha a romá- ~en még felgzabad1thatja a háboru során Görögországot is.
szolgáltatták a igy én Az ujságir6i
nok gyöznének, (ami majdnem lehetetlen) akkor egyenlöre le A SZERB-BULGAR HARCOK.
ethika ~zemmel tartásával nem is
kell mondanunk Bukarest bevételéről és a Ké.rpátoknak tárnaA szer~k Monasztir bevétele után nagyon vérszemet kap- irtam a.z alá a. saját nev,m, hanem
8
dó nagy horda ellen kell mihamarább védekeznünk.
tak és napokig szüntelen enegriá.val támadták a bulgárokat.
,izerkeitttőség házi nevét. Hogy
Ha a két német hadvezér parancsnoksága alatt álló bulgár- Mikor azután a szerbek alaposan kifáradtak, a hátravonult bul- ezt Fáy ~ándor nem tette meg
török-magyar-német-osztrák seregek nem megvernék és nemcsak gárok lecsaptak rájuk _s egyenlőre alaposan elvették a kedvü- arról én nem tehetek, !'I ez legkehátra szoritanák a románokat, könnyen meghozhatná a rég ket attól, hogy a közeli idökben ismét nagyobb erővel menjenek vésM sem. adhat jogot neki arra
,·árt véget is, mert abban az e~etben a szövetségesek belátnák, e támadllsba.
hogy a nyilatko1.atában foglalt in•
1
hogy bennünket csak a nagy nyugati fronton verhetnének meg, A NAGY NYUGATI FRONTON.
dokoia,tlan sé-rt~st•kkel illethes11en
ahol azonban szintén nem tudnak soha előbbre jutni.
A nagy .nyugati fronton napról-napra véres összeütközé~zt. az u,;.Agir~i til'lzt~ég éli
Hogy ~ román k_ormány elfutott Bukares.~böl, s az orosz sek vannak, egyforma szerencsével. Az utolsó két hétben, bár et~'.k~ .~:~pontJából. valamint
1 11
határ~~z ko~el tette at a székhelyét, a?ból _ kovetkeztet~etünk "-' harcok s.oha nem szünnek, egyik fél sem ér el eredményeket ~Jftt ~~ ~onev(',m i'rde_kében ~araz elJovendo egeményekre, s megállap1thatJuk, hogy mt a ro- a másikkal szemben. A németek Verdunnál ismét té.madásba torn !'17.UkSegei;;nek megJegyezn1.
mán háboru végsö tragédiáját bizalommal várhatjuk.
mentek át, de ugy Játszik, eredményt nem sikerült elérniök
• • Fülöp Ilona.
AZ OROSZ Tk~IADAS.
mert erejük nagy részét lefoglalják a folytonos angol-francía. ,
,; ..
, .,
111
Az oroszok nem voltak képesek Romániába elég katonát belga támadások. Hozzáértök azt állitják, hogy a háboru sorsa 29 ~1 i~au<ior a. Szabadsag nov
l..üldeni, hogy ott szálljanak szembe Mackensen és Falkenhayn mégis ott fog eldőlni a francia és a belga földön s hogy a szö· '-Zamában értel~etlen _ostoba0
csapataival, s ott huzzák ki a románokat a csávából, ugy akar- vetségesek a jövö nyáron még egy uj és rettenetes erejü utolsó Ftágokat fecsegett "~e-vii;;~za a:
JAk tehát megmenteni őket, hogy háromszáz mértföldnyi hosz- támadá.<ii.al fogják a németeket kiszoritani onnan _ ha birni BAnyászlap
azerkeszt6Jével kap1t
nu vonalon irtó~atos támadást kezdtek a mi hadállé.saink el- fogják. Ha silcerül a tervük, akkor félig levert Németorszllg- CS:0 a ban, amelyek ~ost ~ár véglen. Soha_ még ~lyen rettene~ erővel az oroszok nem támad- gal köthetnek aztán békét, ha pedig nem sikerül jövőre sem ke1, meggyöz~ek mmdenktt arró~
tak a a központi hatalmak minden megfeszitett erejére 1i.1,Zük- a támadásuk, akkor belátják, hogy a központi hatalmak lever- a nd
!IZomoni rfl'nyr61, hogy - fai
aég lesz, hogy ezt a borzalmai. erejü támadást ki\'édjék.
hetetlenek, s megkötik akkor is a békét.
ná o: na~·on beteg ember.
Eddig a l\lagyarországot övező Kárpátokat hiába ostromol- A TENGERALATTJAK HARCA.
Te~m:ettel Wnalimas és megták s reméljük, hogy nölködéseik ezután is megtörnek a maNémetország tengeralattjáró hajói egyre nagyobb erély- rend1t6 all_apotára (s arra. ~ogy a
gyar hegye~en é~ a magyar-német fegyvereken. Az oro!lzok lyel vetik maa-ukat az angol és az angolok szolgálatában álló ~zcge P1s~oltra .v~natkozo moses~tleges sikere itt meglehetős siere~cRétlenséget jelentene a .semleges hajókra.
Napont.a viz alé. sülyesztenek öt-hat hajót,
kmegJ~i!.zf'~eit amugy sem
szam_unkra,_ 1:1,ert Falkenhayn C!lapata1t azonnal vissza kellene és Anglia népe arra a sorsra fog jut, amit ök kivántak a néme- _a u lekozolm. m~rt -azok a
v?n.~ 1 .Romamaból, nehogy az oroszok bekerithes!lék őket. Azon- teknek. Éhezni fognak. Az angolok kétségbe vaP1.nak esve és ayom~afestéket nem birnék meg)
k1vul ~s elég ~agy csapás lenne, ha ilyen nagy erejü muRzka se- egyik nap a másik után követelik itt is, ott L~, hogy kössék me nem k1v6.nunk ezr.cl az ~1rral a Blreg uJra betörhetne hazánkba, ahol még a két év előtti orosz végre a békét.
g nyászlapban foglalkozru.
látogatás nyomán most is füstölnek a kormos üszkök minden- N~METORSZAG UJ TiJRV~NYE
!elé. - Ugy ~émet;orszé.gban, mint Magyaronz.ágban n:ieg
Németországban uj törvényt hoztak, amelynek értelmében
:-nnn_ak róla_ a)Nőzöd\:e, hogy ~z oroRz ta_madbt \'lssza tudJák most minden tizenhét és hatvan év közti férfi katonai arancs- A1 .Bla6 Kohinyi Tih&m6r A.meri\ ~ l s ugy orlod~ek ~~g maJd ~ katonáik htMan, de biztOAan, nokság alatt áll.
Azok. akik nem alkalmasak, va pmás ok kai él Magyaroraá.ri :ZgyMfilt
:1t!ö:~ofo'1:gie1~~- m1lhó emberuk elveszett a Kárpátok hava- miatt, nem sorozt.&t!-3k be katonáknak, otthon is a ~ivát fog- Magyar Mllllkáa Bet,epeg,61Js6
U •
_.
.•
_
_
lalkozé.sbnn, katonai fegyelem alatt. állanak és mindenki dol- Egylet él Mankú Ssövetkesek
fenziv:\:a-:::!~~aie h~dJ3.r~Íemmt a : 0sta ~;d nagy _orosz of• gozni köteles, azt, amit kiszabnak rá_ fizetésért. Azt akarják elhat.iroda, hogy hé.rom hónapig
rülnek de kiténti
: ~~~n
• n:gy v res a_ .~~~tamkba ke- ezzel elérni (éi, el is érték) hogy még a legnagyobb urak is dol- kedvt>tmény mellett -.eu fel tago.
kel a had'áratok/'7 :-~ ··~ 1·.b~·~ remel1uk, hogy eze~- ~ozzanak, a most katonai hatóság küldi munkára a tehetös és hl a követke,6képpu,
ér vé et J d
á a fa a oru ov
~ 0. ytatá!la - ha nem lS gazdag embereket, kik eddig katonáknak nem váltak be, dolgoz15 hest61 30 évir .
. $2.25
vetle:ül -; a em7 :at:::~:a!og átvetodm, ahol m•m érinti köz- niok ~eg nem kellett a vagyonu.kn_ál fogva. Azt tervezik, hogy
30 éveat.31 40 évig _
$3.25
.AZ OLAS
·
ha ~zuk:iéges lesz, ~ég a nőket l:i ilyen törvény rendelkezés alá
40 hestöl 50 évig ... $4-.25
).., _Z HADJARAT.
vetik, ugy, hogy minden épkézláb ember dolgozni fog, a legl'lze50 éve.stöl 55 évig _... $5.25
..
-:- olaszok ~2 . uto_l.só -~e~k- nao:' ve~~teségeit nem he\·erték i,!ényebb c~aku~, mint a leggazdagabb,
ugy i:iegitik a hé.~rut
Ezt'fl fiz~t1'11 mellett rögtöni lt"
.te2' ki. de Romama kony~rgesere u~ra tarradáaokba ,me~tek át megnye~ni- Mmden dologhoz látó gazdag ember, vagy n6 egy f!:t'lyb1:n részt1>ül minden ntina fi.
a mul~ héten. T,hnadásaik v_éres Vl88Zaveretéssel vegzodtek s btonakepes embert ment fel a munkió gyártás alól s annyival Mé, nélköl. Egy„ül,tiin.k 76
egy meterrel sem Jutottak elobbre a nagy ve8Ztel:légek dac.itra. t~bb embert lehet a frontra küldeni. Jó lenne, ha ezt 8 tör- ('tilt h11vidij íejében fitet betf!f
\"enyt Magyarországon is utánoznák.
t11gjai11ak 6 dollár heti aegél,-t. 81

Ez u egyetlen cég aritalk:eresked6k közt, amely caa.k

LEGNEVEZETESEBB ITALAINK:
UNCLE SAM egyenes, 6 évea öreg Kentucky
whiskey, tiszta, kitünö mi.
1 gallon ..
.. .. . . .. .. $ 2.26
2 gallon
U.11
3 gallon
...•.. _• 8.60
Ugya.nesek a.a árak akkor ia, ha. quart.o1 üve-

gekben &karj&.
A LEGKEDVELTEBB ITALUNK:

COO COO GIN, V&!ódl 100 fokos, V&!6dl ln-

niper gyümölcsb61 kéu:itve, a lehet6 legagéozsép,ebb ital.
1 gallon .
2 gallon

3 gallon

COLORADOIKALAUZ
.···o;·w'.' N.' 'iiAu.·...The First National bank
A1Apt6b M fd.Mlcg 1260.000,00

FOGORVOS

1

A r;t,ate Gara.ntee Uaulr. ft!ffU..

WALSENBOBG, Oolo.

!.•uu 111111111111131

1

1111

WN.wnbur,c

.-\utn, Plumhlnlf and
F.l('("tnc Company.
Rlf'IKJ,IT 1~ JA\ ITl--X"K
~•rlt'f'a liJJel-nap1,al
l'boae -UJ F. 2.

......

WALSENBURG, Colo.

Phone: HM }'. 2

GABEFURPHY

TE.'IETKEztsr .s rovABO-

............

ZASI VALL.\LAT

W ALSENBO'RG, Colo.

AGNES BROS.

Soc
Buci< Creek

.trtesitjük olrmaóin.kat, hogy a

f'911t. l'Mk- eQ" kirart, 2.00

1917-ik évre munkában van és
kar6c1onyra uétoutásra kerül.

Per Quart
100 Proof
F•r Stnlsflt Pt:n

AUTO LIVERY
11Wt

Magyar Bányászna ptár

TRINIDAD, OOLO.
----------

BANYASZNAPTAR

Old KENTUCKY WhlP•Y

elt)' ,rallon a lecfinomalob.
le,:!.Il~te.el)b M le-ft~-.
~ln'!l"bh Ital, amit &n 't'&•
lahA l't'Ott. Soha nem k.111>J• est aa Italt mA11utt UJ
Arban..
8öR ~Ol'Z.OttNK.
}:a.l'.lranp pllNal .sr.
2 tucat naa ll"'I( JMlAbaa
ea.90
8 tucat lds llftl: IM.UP-90
6 tucat nagy llveg bordóban. e7.80
10 tucat lda tlve,: hordóban
e1.GO
As tlrM lAd,lltrt ,1.00, a honl66rt
.ISO adu.ull: Tlana, ha a mJ kbl~
&tlnkön TlMa 11:tlldJ bouAU.

et

OSOAR OROS.
lúuaaae Olty, Mo.

UUS Ge1Mlff'tl St.

rJtSZ-1' KttLDCNK AZ óTTAZABA

The First National Bank
of Walsenburg, Colorado.
Befizetett alapt<lke.. $60,000.00
Fölösleg ............. $40,000.00
BIZTONBAGI LET11TFIOKOK

Nagy Tm!glepeté,ael azolgálunk olvaa~6inJ.-nak a naptárral,
amelyhez I oghat6 nem Jelent
még meg magyar nyelven 1oha,
sem itt, ,em az 6hazában.
Azok az elölizet6k, akik nincsenek hátralékban, sziveskedjenek 15 centet beküldeni a
uállitásra, ( amennyibe magunknak kerül a postadij) minél el6bb, mert aki előbb küldi
a 15 centet, ellJbb kapja a naptárt.
A kik hátrallkban vannak,
azok rendezzék az előfizetést
mert csak azok kapják a na;.
tárt, akik ujévkor nem leszr,ek
hátmlékban.

<'íPő, F'EFfl!:R'í&\fO f:~ RClI.\

W ALSENBURG, Colo.

r.ox No. 420.

Horner City, Pa..

Papp Ferencné

-

l.==================:..!I

U5

4 qu&rt .
.. ...... $
8 qu&rt .
12 qu&rt .•..••.............. _... _........ .
Kt!U'öLDI ITALOK, .A. LEGlOBB llfIN(lSJ!iGBEN,
OLCSOBB ARON:

2.96
5.90
8.60
A LEG-

1 gall. 2 gall. 3 gall.
$06 $UO
U5
UO

SZILVORIUM, V&!ódl 100 fokos ... $2.M
TöRKöL Y, 100 fokoa .. • .. . • .. • . 2.M
TRESTOR, 100 lokoa ........... 2.66

4.95

7.40

4 quart 8 quart
INDIAN BEAD &lm& br&ndy, 100 fokos„$2.46
$4.76
Jrjon teljes f.rjegyzékünk:frt. Küldje rendelését e cimre:

American Pure Food Co.,
CATLETTSBURG, KY.

··-··································
NAP
u

attbőrét,

llEOBARNl'.l'O'rl'A A
aaeretne l8mét aúp lenni?

\-"qyflll

e,u t&;dy

R 'th Lili"
K ' t,
O
Offi
reme
S
t , p d

zappan
es U ert
Amertli:a lerblrMebb arcu4pltGJét.

a;i, amclpfil mlDden na kttUm'.1 N Wr:toe
eredmén)"t ,·flll é• • mel>·•ek ezer 6t Mer "(i köu..ünhet:t pönJöril
~ t NI boldop,pt. Kegred 11 rende)Je
meir uonual.
1130

RóTH r~1wou cruut

Crém,

uap))dn

éfl puder: k:0

::!:i\::tlin

;

nagJ·

•dag

et.oo

Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára
125 AVJ!:NUE A, D
0
ept. ·

NEW YORK, N. Y.

r■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

j="=============,,;,;::,=;;;;,;;~
CALUMET STATE BANK
CALUMET, MICH.

Tőke,

tartalék és haszon: $170,000

BET&lEKRE RENDES KAMATOT J'IZETIINK
KCl,FOI.DJ OS.ZTA.LlT!l"K lt&lll'ANYOS .l.RDAN KCLD NN'ZT
K4rJOk ma1nrok pArtro1Adt

„

!.:::===================='-!
@@®@@@®@®@@®@@®@®@®®®@@®@®

Tagja-e már

@

Verhovay Segély Egyletnél biztosíthatja.

~···
::......... ::: :::

.HLULABJ DJ.IA.K:
1G-t61 80 4.....,. korig ....•...

::~! :: :: ~:1,~

8.00

Tar48' dU mhlden b6napban •.•... ,

1.60

AZ E~rN;N~ ";/A"/;ÖKR't"SEiii:lt't't:vEN
NEVEZEND6 KIVET ESEK NINCSENEK.

l!lgylotl dul6, 11&pka,
ar&ny- !o ua.lag Jelvény, vfJl.u&lag •

egyleti k&lap k6uit6.

Mn. FRANK PAPP
832 Eut 18tll Streot
NEW YORK.

aj~::~,

llhyútlap

1

AZ EGYESOLT ALLAMOK LEGNAGYOBB MAGYAR '
EGYLETt:NEKl
önmagát és családját a legblzt.oaabban
®

4G-tal 60 é'f'• korla: ••. , ..•....... eto.00
.U-tGI 60 he. kori& ::::.:.~~:-tlakodea alkalm'-nl

lommal forduJhatna.hoaúm. MJatikat
nl•-=-en küldök
Papp Perencn6 iial.WI

Elntík: .
. .l'R.BD. O. ROOP
Alelnök: ........ . 1 AS. B .•DICX
Pénnárnok: .. B. L. SNODGBA88

Segédpénnl.nlok M. JI!. COWINO

Homer City, Pa.

(1. '8 1- A't'e.-t kö1t)
Mlll{Tar eQ"letek bb6.

TISZTVISELllX ·
RAKTAR
B«liill.-t,.. úu N klnol-'lú.

réuére 100 dollir
ll'metl•at kolt:slget 61 örököeeinek
annyi dollárt, ahA.ay tagja Tan ar
Pgye11ületnek. "E~t•ületüniet a:,
hha,.ában hazavAndo:-16 testvére
in rpugy fi:r.P.thetik mint itte.n, &
p1·di~ háro:,m 0117,t!lyban, 1:ehet:M
Rrihez képeat, mert bir:ony öreg-aé
~iikre ,l)ka11 abba a hu:iba utu.
11ak, amibf'n bölcst5nk ringott &
:zt>n tgyesiiJt>tnek akkor ia tag
J• Jt>ht>t. Minden egylet nélküli
1nalC)'ar testvét-t>met eh ina él bt5
' t>b~ f:lvilAgoaitl!sért forduljanak
• t1tbrhoz. 86rbol is ti:r.enUt
taggal nj fiókot lehet &lakitani.
Dsnnk Já.noa, elnOlt.
1
Sipoe Gyula, titkár.

. .. $ 1.95
.. .. .. .. • • . . • .. 3.86

„

SWEET BB.IER pecsételt (bondolt) üvegekben, a Szövet.s6gi
Hatósl.g raktárából, • batóúg 100-fok pe<sétjével ellátv&.
Tluta, egiaségu, kitün6 izü ital

~

1rr==================== t'lhnnyt. tt1.!jai

•

gyengébbet setnmib61.

1

és

ND!:LI AZ ITALAIT

is 100 fokoe italt í.rul, és soha nem adllit 100 fokoanil

1

~.JJffV.ÁS!

co

PURE FOOD

CATLETTSBURG, KY•

i

a.:tl:t

1

!

@)
@)
@)
@)
@)

1
e
e

~I=fiii:~f~;;;~~~:~~~~~~ t~~~J~== 1:
!1 =:: ::: ~..:-~~-~-~--: =·=

=

~ T t a fiók ONtily hirom hónapts betaliat: :, e:oo
A lr.ozponU péll%Ur kilenc hi:1a1llk heten kint , , , • , _ .. ,
e oo
Folyton bele&' ta&Jaln.lc
kapllalt ~ f~tl
tTJ fiók h

~te~!!i=~

e

oral.g mindet:1 ülamiban a központJ öa.u.kar J6't'6-,
IJauúa mellett 18 tacPJ alaldthat.6.

Eggldek csatlalrozáttra kéretnek.

B4l"ebb feldlAcoalt.A.ual nolpl

@)
@)
@)
@)
@)

1·

GABOR ISTV AN, k. p. titkár.
3606 FIFTH AVENUE
PITTSBURGH, PA . .

============alÉbinségbe kergeti az ántánt
Amerika 100 millió lakosát.
1'..gye-1

VINTON COLLIERY COMPANY
VINTONDALE, PENNSYLVANIA

hiány. Az. 1de1 ·.termes mar nem
volt olyan J~, ~mt a
-~utendőben. A kulfold és ku.lono.-.en az
ántánt még mrnd1g, nem_ kap ga.b~níi.t Oroszorsiágbol Del Amerikaban Rem ,olt a legJobb termés,
la.nadában azintrn nem _bá.1 a tf'r•
rueketl~n AullZtrália korant.sem az
a,: o:9zag, honnan az_ ánt11.nt a béke
1deJen Hl fedezhetne ~abona!Jnlk-

°:1~t

Jelenleg 150 m~gyar bányáR-Z dolgozik nekünk, de
van üres lakásunk méa- egy pár család részére. \'áros -

13 üzlet- -

Ott vásárol, ahol tetszik. -

Szabad

A szén

Fizetés a következd :

Pick munka 75 cent tonnánként
J"ágá• é• ladolá• 57.8 cent tonnánként

Ha , azonban a. 11,000,000 b~hel
buz11.t me8:"eszt, már akkor 11 ép
csak annyi buza marad ~ Egyesult All~mo,kban, amennyi feltétlt·n~l ~uksegea. ,
•
lg)·e b11r, "1lagos, hogy itt az
uleJe ho~· Egyesült Allamok kor
mAnya eroezak_oa 8 rendkivüh •~bál~ okho~ nyulJon a gabon&•k 1v1trl meggatlá.-;ára .lft>rt -eddig egyliltaláu nmcsenek olyan rendsza-

ségletl!t
Augusztus elseJén az E~yesult bál:i,ok, amely<!k a !abonaki\ltelt

Ladoláa 45 cent tonná.nként.

Allamokban korulbelul sr.!lz iml· korlátoznák.. Az Egyesult .-\.Ila

_ ___ _

lió buza -Alit készt·n .az_.exportálás- mokban a kulíöldiek annyi gaboBz az ös.<Jzeg kOrulbelul any• nát vehetnek, amennyit csak ,·en·
nyi, amennyir: az Egyesitlt .'\lla• ni akarua_k. R. csa~ a.1. ff fö. hogy

•••• .... • .. " t l t l f • ~ . , . _ I U U t l P P t l l t l l t l l l . l U t ~ • U : r;1.

!

ORIENT COKE COMPANY

~

..,

:

ORIENT Fayette County Pennsylvania

,:

'

'

:,:r~n:f:""t~;e~0 :_•~~~~::1:::~ok~!:O~:~~ teJ::~:!1o~k ~
bllak a telepen LecJobb kereeet.

:i:i ~~r~~::;°41n o'"::ft ~~.;:•:l~~t:!e1::.~.~n~~tr!::n::;:;
Ortentbe

Jelentken6k a szuperlntendentnfl, kinek neve Cha.rl•

sf

~I!

~okna~ ~ukseg~ van, \'8~.n• ad:
..- d,g az 1<le1g, am1g a legkozelebb1
gabona termés fog,amhat,, lesz
Í Az utolsó két hónap 11latt korul
belul 75 OOO OOO bushel buzit a~
f tak l'i a kulfold uimára .\m ri.k&

l·~yt>~. m1\'~~ f1.zetn1ok, a gabona•
trc~ok adJak 1s a bnzát.

Elo,eláthatóan c,akis. ,al,ona
kn teli tii 1om menti meg az or•
1:Agot I huzal11ánJ t61
trdeke11
hOi"Y m1g Londonban 18 erntbf

I

•••■•■•■•■■••■■■•••••••••••••••■■■
■■■••■
•

=1

C,nu, köuvény, rheumatmnm.
ldegeaég, i.z-ölet.- Mi isom-meNrr
lléjr, hölée, gége, torok-fijú ée
fo,tfájá.l ellen.
Itt van u eredeti caomag k'1,e, a
liogy ut iruritják. Ne fogadjon el
csomagot, h& nincs rajta • HOR-GONY vádjegy.
K11.ph&tó minden p&tikáb&n 21:i él
&

kéuit6knél

F. Ad. Richter'& Co.
1<-80 WASHINGTON STREJ:T
NEW YORK, N. Y.

eröhiidő

hát

11.000.000 hu~ht>I nélkülözhe·

ELDORADO, WASSON AIUDDY HARRISBURG t;S A
VIDÉK MAGYARSAGANAK.
~

s._.re°"' bfl ma4',Jiak u

BF.SZIU,(K;~PEK 13

doUirt.ől

BETTKES B{,;LA cipnr zene

ünnl'JM:'kre kedvenc Je111eaelt.

teljebb,

mlnw«

.1Zerlnt, nilam

J.:öSSY e R':.'-óZLET FIZETÉSRE ~rtthe«Sk.
K erNW" fl.":I ÜD•tt>met éa

u.-bb

hal.le- mq • kéznél Ie\""6 nebbnél•

DUL/,;)·ar Jrme-z.cimet.

HARRISBURG, ILL.

545 Main St.,

1

Kansas City, Mo.

helyiségben. Fayette éa West,.
m.orela.nd megyék, Pen.nsyl·
va.nia.
BA.NYASZOK :MOST KE·
RESNEK 6 DOLLARON FELttL NAPONTA.
KOKSZ HUZóK KERESNEK
DOLLAR
CEN.

3

25

ALLANDO MUNK.A..

H C f .k
•

:

FZT A=~~~--=~:r~nT, Jó

1111nd

~u..,.

:_::;: ~::~-~

; : Hazai földbe caomagollia.
la 6 darab ára ............ -$1.-

1■ 10 darab ára ..............$2.-

1:

A hábona ..tatt csak ritlin ':: korlátolt I D e t l D ~ 1"1.ee

1• as 6haúb61 kiho•tDJ, MiErt
rea.deJJ- mo.t. mJ61ótt euo11•

1:
::

TEN FELt>"L NAPONTA..

Coke

aa,c

rIC
eompany
•

RICSDEI,g_c;IS:U,

1,::
•
•5
EMIL Ny I T RAy
A P.L"\'ZT IS KCLDJE 1
J'qzontelánuit6k kér/etwlc

kfflvezmlngn

Scottdale, Penna •

ajánlat.ot.

77 FIRST AVENUE

•
:

'

NEW YORK, N. Y.

=••••••••••••••••••1

valamint több fajta magyar
kedi~nc ital,

r.==Á=R=J=E=G=Y=Z=t;=K=.==

melyekért telje•

Verea ga.bon& p6J.ink&.
E.bő

j6tállást t·állalunk•

Oallououldut

n•r-ee Ró- . .. ..... '2-00

'1.úocllk

\'ere■

R6aaa . •..• f2..IM)

Harmadik \"ere. Rt,aa •. • . t,8.00

30 hl ta1~wat.Wlk tltal a plllalla
üsletben, abb, n kellemea hel,--.:ef...
ben vag1uuk. bogJ a lesJobb lta-lokat a Iecotcaóbb Arak mellett
Arusltbatjuk.

Ebő

J,"EHíill. PiLi-:íll:
R6-a . • .... ••.•.•. taoo

MúodJk Róua • • . • • ..•. '2-GO

JlarmadJk Ró. . . . . , . , ... Q.00
AL.\L\ PÁLINKA,
Els6 Róua •. .•.. •.••••. .

noo

,J'-od,Jll: I"'-a . • . •.. • .•.•2.60

Ezen cég tulajdonosa, valamint
alkalmazottjai magyarok.

.

Róza■

.• • . •• , • , '8.00

BORO\"ICl-lKA.

El86Róua •. •.• , . . . . •. f2.00
WúotUk Róaa
,
.SUM>
\lúodlk ~ •••• . ••. .. '8.00

i t t : , 1 . - --

F.lflc'Jm....

Ha C-atlettsbu.rgbll ji!ln, .. ba beelN
lltocatúlnl megtl&1tel bennOn•
llet, ecéu otthonosan tocJa 1Dact.t
6runt nllunk.

P<Nrt.al m~dcl&ekf't ponto11an el·
ktlldilnk, lrbatja mapa.r n1elven,
ml 11 magJarul vllaa1olunll:.

KAROM NAGYS.I.GBAN KAPHATO :

Rendes nagyság .... ,
Nagyobb

..

Múod.111: Rt.a • .
Harmadik Ró-Ma

•

• ••. ,aGO

. . •. fl;.00

.. '3.50

•

~ - f PALI!lt'JtA.,

EJ..0 R6z.a ••.•.••.• . • . '2..GO
Máaodlk Ju-a
. • . . . '3.00
IIArmad1k R6ua • • • . . • . '8.30

TöHKGLYPA.~
E1"4 Rőua • • . • • • . , • • • '9.30

lf'8o(Jlll: IU>.zsa

, .Q.00

R.iu-madlk R6aa •. ,. . . • •.. '8.GO

CS.4.SZARKöRTE.

Legnagyobb, henteselmek való

kölllté1ct ml flsetjüll:
IIllnden Ot dolliroa vagJ asou felüli rendel6auél 150 1D6rtlöldön
beltlt

.-\ 1t&állitú

E

Szegedi ró ·a paprika • • . . • • • • .1 font 50("
Du1,ií.ntnli er6s paprika •.
.1 font 50c
PUlom, tiszta majorána • • • •. , .•• 1 font 60c
:\fagyar bors
.•. ½ font 30c
ILmti '-Úha-lekv!r .••.••.••.•. 5 font $1.00

:l

!

Hazai sáfrán 1 c~omaR" • . •

5

50e

Rendelésael együtt pénz i1 küldendll l

:l

Ilaza1 dereglyemetsza • • .•.• 25c

I

=■

Harmadik

V ALóDI HAZAI K:.f:TCSöVES HURK.&.TöLTő.
Erős, fényezett
fémlemeab61, karikákkal, keményt& nyomóval. Minden bu.rk&tölt6nek két kicserélhető csöve va.n, as egyik kolbász, a másik hu.rka-

i

i

Valódi szilvórium~~
és törköly pálinka

Amerikai magyarok agyuJa - a hazai hurkatöltő.
töltéahez.

t

f

koksz

Department A

,,.

l
:i

,VALUNK KAPHATÓ, HAZAI MóD SZE RINT, GYVM/JLCSB(JL F(JZIJTT

Martin Distilling Co.

Phone 204 G.

1

KIMÉLJE MEG AGYOMRÁT -NE IGYON UTÁNZOTT ITALT

1 gal. 2 gal. 3 gal.
MAGYAR SZILVóRIUM,l ,z, minőség $3.00 $5.50 $8.00
AIAGYAR SZILVóRIUM, legjobb "
3.50 6.00 8.75
/flARTIN'S 100 fok rchi.akey különlegea. 2.55 ·4.47 6.63
OLD SECURITY a legfinomabb
3.00 5.50 7.90
ltlinden üveg ital az Egyesült Allamok italtört-ényei ,ze.
rint készül éa j6tálláat l'Óllalunk minden cseppért. - Ha
nem megfelelő. viuzaadjuk a pénrt.
Irjon réuletes PALINKA- 6s SöR-ARJEGYZ:&KttNKtRT,
a mit uivesen küldünk INGYEN.

August Zvara
Box 346

;:~:::h::g~,:1::w:i.

0
::a~n :

CONNELLSVILLE.i

keket adunk neki. de mielött haza

Különös olcsó árak
finom italoknál.

Tmtelettel

I

káaokat 61 koku huzóka.t a

abban a tarsa

belőle

a gahona•hiánynak.

Erdeky Kalman 1

1o ca

?· .

@Fontos értesités@
"•!fe:érk~ek a háborue Ieu1~.

-~~~er:~~~:z;, :!! :i;::~

t

S
S

KERE su• NK i:'L9•••••••••••••••••
p•,

k1>ibi 11, a.mmthogy \!ásárolta.m 811
nak ideJén a Telefon llirmondl'i'
rNZn•nyeiböl is, imnJ·ira hizta.m
annak jövöjébeu.
~✓-eretnfm, ha jitlen levelemnek
OOO.OOO bushel huzat \'a;;/irolt 1tt '. Jll kmml edrhg 17a napilap nyilat· a tJ.ma,hí.~1 arilnyban áfü1 nyil•
Amerikában, azt,n m/ig 2,000.000: kozott n•zető helyen a gabona ki 1,·ánoágot arlna. boJzy honfit6.r-h.11shelt vettt>k ml"R' a kli~röldi~~- '":t('li tilalomr61. !)-1 lap R lf"gha- •.~m r.mlo'!1ll t szel't'ztene~ r01a ~
;'\ew·Yorkba kedtien olyan ta\: tarozottahb&n u embargó melli>tt mr.u:ennt t'll L'Sak olyasmJt. adok
irat érkezett, amely 11znint az &11· foglalt ftllút. 21 lap u embargót Pi nekik, amit magam is hajlandó
gol kormány megbizottji'li ml-g akarja,, tiihbiek pedig n embar vagyok megvenni.
4.fJ.>0,000 bu1.át vettek.
gí1 hplyett f"gyéb tnr\'Pnye11 J'f'nd
A J.-gtöbh ve\·öm személyei,e 11
Mint az elf'bh irtuk, A küÜölll i.zahályok hehor.atalftt ki\'ánják 8 hozmu el a telkt'ket megtekinteni
ré1;7.éN S7.ftllitl'.atli .~uza1~:nnyUlég,vt'fi7.("(\t<•lmeae.n
~hi~ny lát· 11 -~la ~-":'rolna~
.. _akk. or a
a mult hét eleJén JOV&l 2.>,000.000 tlira. A lf'gJobhan a borzel okol- ko\L'4('g'('lket a. Javukra lrJuk Ab·
bushel volt. Ebhöl u{,ta 14.000. jlik. bár a hörie nem ig('n oka a h11J1 a ritka i>setben. ha. nh1cSt:·1u·k
OOO bu11hel kelt el. Y11-n m~i:r te• mai óriási llrflknak • még kevéabé a t-E"lkekkt·l megelégedve, más tel-

··································---

da.ra.bjaJ,

f

i

Jgy tehát nagJon komoly 1uur is ár!"& \ ~or1,·n 1ni1 már nem 1s t'SO·
az a \l'~zede!rm, hog'.1- tuhb('t "t>x ,I61ko&1rnnak uon, ha 11agyh1rh„
1
portálnak, m,int ame~n.~it az or- .i len ~2JMJ volna egy b•1shel gahoua
■ iág polg!rRnga 11élkulozh1>t. Az, Ara.
rlmnlt héff'll a bri! ko_:miny
A,_ ~;gje~lt ,\~latno~ napi.lap-

Pai fl Expe)ler :

60 centért N

mmd teljesen lrielégit u 11 11 1 u 11 1 11 u 11111 11 1 "
Kháló tím,lettel
Ujfalussy György.
♦
•
Ujfalnssy Györ~y levelét kotel~enileg kozölJilk s egy
b.:n megje'gyezzuk, hogy mi nem
:
nemi'lyeket kivánunk tAmaJni n
telt•k-uzlet ellen irt cikkeinkben
menjen vagy irjon
:
hanem az üzletet a.karjuk kipu~z·
titaui a bányászok közül. Ujfalu.a,.
,
,
•Y ur erről most m&ga is meggyó.
a )!agyar Ulmyász.lap 8 zerkesitö-- zodhetett, mert as áJtal& fela.jánjének, .Xew York.
loU hirdetést nem fogadtuk el
Ti5%1.elt t:ram:·
bár azt más lapok uiveaen közlik
gy6g111zerészhez,
Csodálkozu láttam no,ember )11 u utolsó év fol)amln meg&')Ö
l6•1k1 lapJában az én ellenem lll· zödtunlr: rtjla, hogy az utaz<"i ügy
aki budapesti egyetemet
tt:zett tAmaűa.st, arucl)nek semmi nökoktöl ,•:\sérol telkek nem va
alapJa nem ,olt.
!ami finom befektetések és igy
véiizett okl gyógyneréu.
Igaz, hogy én á.rwntok telkeket termeuetszrrGleg 0 vjuk att61 az
és képvise!ek céget, amely 11) e. olvas6iokat
,
Secund A venue.
3 964
mnel foglalkozik, 1:, igaz az IK,
IIogy a Prok .]o1.9effel való osz
hogy navobbára honf1tarsaun aukotteté:t ellen tlltakoLJk, az-1
PJTTSBL'RGH, PA.
kozt eSómalok uzletet, dc én kiJc-- meg h1rJnk 4írtem mert ha ,alaki
lentrm itt, hogy az egyik legmeg- telkt>k Arnsitúával foglalko,.1k JS . . . . . . . , •,,,,,, • • • • • • ..... :
bizhat6bb cég szolgálatában állok, - bátran tiltakozhatik a Prokka~
&miriH meggyiizlldtem maJ,?"am, rni- \·11.M u<mositn~ ellen,
--------elölt üGzek,ittetisbe léptem velök '• - - - - - - - - - ~ .
Kijt'ientem iH. hogy É'n Oaisy
I■
towuban oha nem voltam. hogy
!n Pruk ,Joueflel aoha pact ,
:.
new \Olta.m bár uimel't'm llt • tu
dom, lw(Q ö is egy hasonló li.:t.Jet
•
tel foglalkoto cég azolgiilatllban
Bbyúzokat, kompá.ni& mun.
; : .'\1: ecJ"edűJJ hl•°" H Jó <>rro,..

"' 1-ian ~za,: eladtak é"' elsz11.lhtották: k ~l né~y font kenyér, teh6.t ol KIL
~ &7. t'gt'~:f. bnzamell?l) lú:g felét Az csohh meg pechll t1okkal oll'~?bh
Anny1ra b1.zom

•••=::.:.-a11e.-•••KAA.-•.nnnoor~wnn•~•: ~~~í,:/~é:\:~~~1; ~~r1t~n;:i,1,0~t 1:::~:
Dr• R.I CHTER.'S

mennek,
NyílatkOZO, teJek•·UgyDO""k :juk
oket

-. LjfaluHSy György, akit."''."'
rtg egy tclekárwti.tás ellem e1k,
... , .
-, - - .. ..
künkben összeköttetésbe hoztunk
A haboru kitore
,ta a.t:
tő buz,án~. Azonb_aa _a kulfold_ a Prok Józseffel, tiltakozik a disze.
síilt _Allamokból ~1:uy '.~&Lionát vl\'Járla_sa1~ még mmd1g foly_tatJa társaság ellen éa a kö"·etkezö nyi1d.lhtu.nak a. h~dvu;e!a éllamok- 1~l'g m_m~_ig lázaRB.n alk.~dozik, :-- latkozatot küldte be hozzánk, közba, hogy az 1den ~ár komolyan s~1t, ml tobb, legallibb ot~en ~- lés \'égett;
f~nyeget 8. g~bo.na h1á1_1y, a _kenyér hó bushel buzát akar váaárolru. llimler Márton Vrn&k,

Magyar bányászok kerestetnek

42 inch magas. -

i
Pat,kaszereke'rt

MAGYAR BANYABZLAI'

1916 l>EC"El!BER 7

_.. Kérjen nagy képes árjegyzék.et! --..
Hazai wpékelö·tü ..... •. 35c

Hazai di~zn()ölö~kés •.. . 65c

Ruai tökgy&lu .. • , . , , . 75e

• ., . • , .12.3-0
Harmadik Róua • • • • .. '8.00
Harmadik Rlw-A
. '3.~

El!l(5Rl,qa •..• .

!o.OK MA.~. ITT FF.J, ~E.'1
SOROl,lUTó IT.\LOK,

~

GOODMAN
Boz 157

Az egyedüli magyar italkereskedés
Catlettsburgban és vidékén.

Catlettsburg,

Kentucky

EMIL NYITRAY, 77 First Ave., New York,N. Y.r-_ _ _ _ _ _ _ _ _ __.

IIAG'J' AB BAN'J'ABZLAI'

1916 DECBIIBBB 7.

HŐSI HALÁL A MEGFIGYELÖN

Takarit meg

HOGYAN ESETT EL A MAGYAR KERESKBDELEMttGYI

ha borokat, llkörólr.et & JD.inden euéb azena italokat m.agát.61 •

MINISZTER HOS FIA.

tennel0:t61 vásároL
~ • k The Scb118ter CoropaoJ, OleYeland, OWo, egy lSM-ben
alapltoU .ldtün6 dllalat., 1 4rulkat telje. felelO:Mfggcl n'.llltjuk

Bányászok kerestetnek.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Junius 16-án emeltük a fizetéseket

Március 18-ika •·olt. Három nap- magyar honvédek lelkescdéstöl
Horti.ágyra tesszük, de keskeny
bárbod„ ElslSirendü llkörök irJenzéke a kön1tkew:
pal a tavasz beállta elött. A ké- dobogó szive a páncélfal az orosz s kanyargós a futóárok. Ilirtelen
Tinta TrMte r per gallonJa $1.76 $2.- $Z.Z5 $2.50 $2,75
sői tél méteres hava már dw:zaaz- árttdattal szemben.
elhatiirozással kiemeljük a futó
Ttu:ta Sllvovlts
•·
$1.7n $2.- $2.25 $2.60 $2,75
totta ol\'adásá·1,al a bukovinai paEzredünk egyike ama sok bon· árokb61 s n{,gy szauitéccel az oroTlazta Cognac
$1.60 $1.75 $2.- $1.25 $21,60
takokat s leöntötte a lövészárko- vé<l-tüzérezrcdnek, mely a hábo- 1Uok szeme előtt szabadon \'isszük
Tinta Whl1keJ
"
$1.50 $1.76 $3.- $2.25 $!:,60
Igen rinom Cordlala: Roetopachln per gallon .•.••. $2.74 é8 '3.24
kat,
a
gránAtok
ellen
látszólag
véru
alatt született. Magyar tüzér- drága sebesültünket. A pillanat
Egyéb Cordlala per gallon $1.99, $2.24, U.64, M $2.U H olca6bb
dekezö rókalyukakat. Vitéz hon- ség. A tisztek, a vezénysz6, a lf'- hatása. vagy az ellenség hősünk
Cremes: Menthe, Vlolet, CoUee éa egyéb per gallon $2.04 éa feljebb
Köménymag per gallon
· ... $1.79, $1.04, $2.24 éa U.H
védeink a_ téli hoaszu, földalatti génység, felszerelés, uja.bban az iránti tis.ztelete 1.
Egyetlen egy
Ml FIZETJVK A HADI ADóT.
élet után teli tüdővel szivták a ágyuk, tarackok, sőt az utolsó tü lövést ~em adnak le vöröskereszközelgő tavasz vérfrissitö, enyhe zérló is a magyar haza· szülötte.
tes csoportunkra. Le sem értünk
JrJon te!Je1 Arjegydkűnkért borok, llk6tl:lk, cordlalla, alcoholmente1 Italok, azlrupok, cldera, borecetrOI, 1tb
lehelletét. Az erdőben a golyótól
Voltunk Volhyniábau, voltunk n völgyben Yárakozó szekérig, le
Szálllt.Alli feltételek: K6apénz A rendel~l ,-agy draft a nál.Jl.tómegsebzett éa gránáttól derékbe- a Dnyeszter mellett, együtt kiiz- kellett tnmiink a hodágyat. A
levélld •alamelJik bankra.
tört fatörzsek alatt már megjelent d.öttük át az orosz tél 22 fokos hi- hőfl Rebe:sült kinyitotta a szemét
a h6virág.
·
degét, együtt töltöttük el az utta- léle~zés<' laflsan gyengült.. les
R .. . falu közelében állott üte- lan utakon. méteres hóban, más- sük: - hirtelen nagy sóhaj, utá•
Dept. Z. 2214-16·18 Ea,t 4-ik utca, CLEVELAND, 0.
güuk. Xégy-öt kilométer körzet- kor derékig sárban. hó\·iharban na <'JlY pár rii,·i11ülö lélegzés ..
Szemben a SherUf 1treetl MarketbA:tnak.
l.ien voltak megfigyelő helyeink, a ólmo!> esőben a npbl,1. éjszakákat aztán egy perc, f'l-perc, pillanat
■-•-~~~~--~~~~~--~~~~~--~~~•-•-~~~~~~~~~~~~~~~~~ ! honnan egyiregy fiatal, képzett é!:I s vállat u iígukeréknek fe&1.itvl" még erfü1ebb belélegzés . . Ilar- :
6vatos tisztecske végezte az üteg toltuk, vontattuk hegynek fel. er· maclszor i.'I me~iflmHli. megmoz ■
■••••••••••••••••• "belövését" a parancsnokunkkal dökön, lö\'e~árkokon keresztül dul.
:
együtt.
Vala.hol a rajvonalban .\1áz,a erkt'ztiiok mpg a kijelölt
::\legfogom a kezét, erör,ien meg- • Nh éri mag!n011 embereit• STON"EOA OOKE and OOAL COl:!A..-.."'Y
UADO ti&letek vagy birtokok: IOo
annak egy lőrésében, máskor a t.ií.- lö'"egállM,ha. ahol JI. hó nlól ka- 111.oritja. naf.!yot sóhajt ... s hiába :
rlrglnlat Mn;rAlba.. Pik ,- lllUlna Héo, ntltott 11.mpa. Jó top N
ronkint 16 cent.
bori őrsök elöretólt állásában, é!½ parva ki a földet, épitettünk ál· lesen többé mellkasát, hallgatom • :'i:t~~Y~ie;!~ nbl. ló megflhetksJ vt.no»rok. Pflda kél
l(ilA.88.lG ée nyilti I köslem"'7
sokszor fa tetején állitják fel a matlanul löveg•talapzatot s csak seiv~t, nem emelkedik, nem dob• :
BlSvebb fell'IUgoelt'-sért ::;,r;:_é~J!~k
megfigyelök tizenöt'iZörös nagyi azután lehetett - nem lefeküdni ban többet!. . .
■ and OOAL 00.' Boll: HD, STONEGA, VA.
ooronk6nt :16 - ~
TA.RS'ULATOlt bby..-okai ~
tójukat, sokszor ütközetek alatt hanem feh6helyet épiteni. A megErős robbanás hallatszik, 6tivölt
,a hirdetése : incllenként $2.00,
elörekullzva huzzák maguk után a figyela tiszteknél ~s teltfonisták- zug, fütyül az orosz nehéz gránát
tábori telefon huzalját, melynek nál s7J, sem lehetl'tt erröl. Ök a levágódik el6ttünk, belefullad o
lllWlllt.lT KAPIUT lliC-20 mnkomplikált idegrendszerén szágul munkát ,•sak most kezdik; YOna- sárba, nem robban föl, nincsen rli
ber uoDD&l a Tomkl.M Cove-i k6danak a megfigyelő jelentések. a lat. fektetni a kikere!:lt'tt uj meg- már szükség. A kis hegyes acél :
báDyáb&n. • hol teljeo dvel megy
parancsok. vezényszavak. Ok 11 rig_rel6kbP. megke,:deoi a belövést elvég-ezte munkáját. A szanitécek • Jó Wn 1-'8:wk '-1.lAftdó H blzl.OIJ munkát taJ.ilhamllk a FEDEUAL •
ték ée & legkisebb $2.liO
tüzérség A_zeme, ~inden . elelnség t'~. lesve a1; l'l~t'nflég elrejt~tt állá.- öreg. népfel.kel5 földmüv~sei az : ;!!A!e: ,.'?,!!~n~~
~Z;,J A~~ :
m.poma.
Azok • honfitánok,
őket kutatJa, őket 1gyeksz1k elhal!- ,-a1t. fedezf:'keit, mozdulatait. ~·a.la· Alföldnek, s1rnak, csak mmtha a • Iolllok, Jó „Jz, ttb- & Yillan,·,ilá.r;:ltAs. _ A bán!·'8w1t ~.....,:; •
lí.r naponW. Asok • honfit&nak,
~attatni. pedig sokszor kell "tel- mint ágyuiknak ~jjel felYill.anótü- hős teteme mosolyogna...
:
oapl 4 •
j~ll':'i..!:z:._v!!_~~:~!i-;;; lrJon ma,aaruJ, ha terv~ :
1
• kik megun~ m6r & munici6Jes célt„ mutatn, f~lágaskodni zrt. Ei:o: ember f1gye.1, vezényszaA menetiinkböl
i.szmenet lett. :
rA vilauolnl.
:
k6ai~ vagy a faldalatti mlJJl..
ltun többet vásárolhat
lesve az elsö belÖVt"SI !lrapnellek \'&kat diktál a tábort telefonba s L
él
~ lk
hal
•
e er
O e
., ranttown
Va. •
11
0
ká~ forduljanak blmlommal ho„
robbanás~ pontjait.
irAnyitja ~z emberek acél és brom
~ : 0 ~::0 :_ ':s:k o:v~aci ;~
lim 1Jland6 munka végelL
ugyanannyi pénzért, mint
A k
áló
é
ó
k J
a n k h tal
ká
orrig
vez nysz :
os~u:; 1 8 r a lőmas mun - nyerit, kapálódzik a hodAgy feM,
WARGA GYöROY, P. 0. box
bárhol másutt. Ez a leg.
- Ilus.: vonással kevesebb, ol- J ·
z 8 meg igye ·
csodálkotik. hogy nem hallja a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 66, TomkiDa Cove, N. Y.
finomabb
dal öttel több, id6zités 50:75 színl)~Jben jiiu a telefon-hir:
becéző sznvakl\t. Kocsira emeljük
tezö 120, gránát-shrapnell, el8Ö lö- Harkányi Pista fejlövést ka• halottunkat. Odaugrik egy arraVL"'g egy lövés..
pott a B·!l megfigyelön . .
ballagó honvéd. rá néz. felkiált:
a biny4lnkban
--..: .Egy lö\'ést - ismétli a teLaci Ut'\'it lova felnye,rgelve ál- - Istenem hiszen én náluk vollefom~ta. - . fél perc. !~adva. . . lott készen, h~.gy a levaltás utAn tam náluk ~zol llltam. ez itt a
a
Azta.n megint megy a Jelentést: haxahozza at uteg állásba gazdá- f'
H ká . gbá ó' ' E .
1
az egész államban. Ter- Első löveg öt VQU.ás~al több ját ,; most velem v.águldott a meg ~at~
a~ n~t / · Pis z itt a
a t.elt>t)e(nken, ezekről isiclöz:tetés hatvan, lövést megismé• fif?.relö állás fel~: talán még lehet &Cl 1ova ·· · • zeg ny
tat had
merik A ntagJarok A mJ
I mészetesen az árak i, jóbánJiinkat.
val alacsonyabbak, mint
telni.. .
rajta eegiteni...
apró.d ur...
.
Egésuégee a bAnra .
magaa szén ,·an bennt>, s
.Aztán az iftt>g a kiváut célra bi•
A hf'l!'YOida~han le a Jóról, be m~:~~~ig.A. a!~~:~\:~~a~:~~
előnyben
másutt.
Jó 1e.-ega. Pikkel M mavan lőve.
ugroin a fut61lrokba. A telefon11tnl.val dolgo:tunlt, a mw1f:;jRZaka, viharban. esőben, köd· fükében feküdt Pityu. Szeme be·
ujra shrapnelkA illa»dó; több pénx.t
k.eree.l1et nAJunk, mint
ben, folyton támadhat a muszka. hunyva. első kötéssel a fején, lát·t'
biirhol másutt.
dl' a megfigyel6 tiszt éiber szeme fltólag nyugodb,11 lélegzett. Pul•I== = = = = = = = = =
VAilnak U"mplomalnlt,
lskoWnk, "\'ttho"l'ay- ~ft
már mN1sziröl é.,;;1.rrvn1zi s Küldi a zusa. 111.ivveréae a morfium injek- •••••••••••••••••••~
mu.nkú betegseJ!:ély,,6 ~
_vnéuys:1.ót
ri6 ellenére t<i rendetlen. Meg~r- ■
let.ek.
Jó MA.Gl.AR BURDOSBAZAK MAOA..'iOSOK ltf:Sz.t.RE.
- Ti:l':enötiidik cél. eg6sz üteg kezett a len'.tlt(ija is. a fiatal Teo,·önyürü. magyar gnm.aphon :
Sok mag)ar 1.'!>nlid, egéh-x magyar falu van a telepen; Jó bnr!tok
rgws tfü: - ls a tarackok legény- lekr gróf, aki könnye.'! szemmel
len1eZA"k nag1• rakUron Vllnnak ■
• köcit H Itt n:11 embe.r, éll e:,., meg a Jó k.erei.et. tartja nálunk he.klif
sége pillanatok mulva fel,yürt uj- leste bajtársa keserü. sorsát, tele·
nálani, ArJegp.éket n..lvesen •
a lllafP·ar munlo..á,,,alnkat.
0
jal. ver<>jtékezö homlokkal, verse· fonna! a kezében, pillanatról-pi!~~~ö!a.1tirJ=:t;rt!~
t:TIKOLTS~GET, llEGFELEM E:\1REHXER. EJ,ől,l,:GEZO XK .
SZABADALMAKAT
11yez1·e a szomszéd féls1akas1.ok lanatra Prtt'6.it w az üteg aggódó i,
Jön Si!i~r~e;.~;~ J!~~i:ozlöJJöu a:,,onnal, ,-agy lrJon magyarul feh·Uár.,'Ol<ltWrt.
tt.rw.lt~.til ....,1_ ~ killfülc'lthl . ..,..
hi1.1~reivt'l dolgozik, a -~ok mázsA! m~lyen mt'grendiilt tisztjeit. A
Danológ#pek naA')' v!lan-tl-kban
fr«ókeslt&ff 11;01:--rilll
Ké rdezősködjön KLEIN ur
csö\·ek bömbölve futnak vis~za la- lövfs átfurta a tarkót s valószinüEGY P,\R l."J LE~IEZ:
RZRZOG ZSIGMOND
után, ki beBzél magyarul,
fetltijukon és ontjá k a haditech- leg áthatolt a. kopouyaür tarkótáji
t:;n=~~~~!!!{·~~,!!!,fO,
DANTE, Va.
és szivesen kiszolgálja.
~' nika horzalm_as hatásu rem_r~eit ,·éröblén. A nagy b<'lsö v~rvesz•
E 2906 {1de-lde gyere Ide
,,.,.11 • • hul!aJM"l'ltl kir. mllf'n~U-moo
• az acél, vns. olom, rtl, alummmm tcséget er6s flzervezete, sztvének
C Csárdás.
r ~ t oltltovlN mhnök.
••• •••• • ••• ■■■■ ••• 13 • éf! ekraút gyilkos keverékét.
fokozott munkájával igyekszik
\Eg~![i~;:Oroe levélpaplr
1
A telefon-jelentés meséli el, ho- ml'ggyözni, azonban kibugygyan
E2907(Jó dolga van a huszár1
f,!yan döl az iigyutüzben halomra Ciil~n keresztül az első vércsepp
:cg~k~kr.g~9!:~~~0e. Ide
a megfigyelő szeme előtt az oro- utánna lassan eM>rgedez meleg. sö·
( oda dülöngélek.
·
Rzok tizenhafos raj vonala, a meg- tét„ fiatal vére. Két<iégtelen jeléA
tát,o„J liletb(l'.J,
as &llou.&eaal uemben
fi!Zyelő hallja a megesonkitott se· ül a végzctefl koponyaalapi yf.rJelenetek a nagy vllágháboru.,.,.t.loe q,~!V~er 8tore
Lf'"srfo~:J)Úa~!~'::rt:;~aJ~kt7ron. be'.'!ültek halálordithWt, mely el· zésnck.
E2978(Eate a bl~~étiz4rokban.
telelt
\laa:Jarul UI bel<zfliiok. KérJUk a ma- hangzik az Atym;ka tr6n211ámolya
-Legalább az ütegig jusson el
(Székelyvér
LOGAN, W . VA..
a>·ar Wn>·iezolt pirtfogádt.
dt•. aki tenj?ernyi embertömegét élve, lt-galább u~olsó pillantást
E 2979'/~,;~~~:~:' ::\·:~:~ u~a~
Kfri a magyarok pArUogh&t
VINTONDALE, PA.
kanenukázza a kies Csernovic felé válhon bajtársai könnyes szPmé
( ron.

THE SCHUSTER. COMPANY

KISHIRDETtSEK

KARÁCSONYI
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vásárlását
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HÁNYÁSZOK KERESTETNEK
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Frankenbergnél
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F d al Coal & e k Co
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Jo' kereset

fiu- e's fe'rf1"
ruha-üzlet

--··Bányakovács kerestetik, aki munkáját érti,
ugyszintén strec,kes is.
be k k
Magyar em re et a a- l:
nmk és
része- ,i
sitünk családos embert..: F k b
&C
. felvil'agos1 ase'rt e, : ran en erger o.
lrJOn
cimre. 0. W. Evans, Gen. 104-106 Capitol St.
Mgr. Sharondale, Pike Ch I t W V

Co., Ky.

Jó élet

~::::e:: :;::~.már

Ezer 111agyar nóta :

ar es DD, . a.
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CLINCHFIELD COAL CORPORATION
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•:.:~::~J:~•~ GJ\.\~:;: !C:lt. ___________ ,
VJLLAGE HOTEL
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Dr. D. B. AKERS
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Virginia Wine & Liquor Co. 1
!
I:SCORPOR.A.TED

P. O. BOX 403

CATLETTSBURG, l\y.
S1he1 tudomta4ra adjuk a két Virginia mag,;al"lágnak, hogyflzlf'tllnket Pocahontasról, llletóleg Roanokeból CATLETTi,BL-i\Gba, Ky. hely.ettük d.t , mert a bAnytelepek magyarjainak Ide van a
legjobb YUUtl tinzeköttetésiik.
A C. ~ O. és B. &. 0., .-alamlnt a Virginiai vasuton meg van
engE,d\·e az Ital uAllltú és mindenki magA.,.al vihet a vonatokban
• él J. gallon IZfflel Italt.
l-lritfnla Allamban lakó vevőinket érteaitJtlk, hogy november
1-töl kezd"e egy ember rénére havonta e.alt 1 Quart ..,,-bltrkeyt
varr alkoholt. vacy pedig a gallon 1ört 1dllltbatunlt. Egy hónap
alatt, u:as 30 nap eltelte elölt egy ember mindkét rélét nem rend•lhet.
A magyar b&ny41zok szlvea pártfogtlAt kérjOlt

Virginia Wine & Liquor Co.
Segédii2ú:toezet6 MARKó JóZSEF.

Box 403

Catlettsburg, Ky.

Miért nem él
West Virginia
Legszebb plészén?

i
!

1

1
.
s

Kitün6 kere8et. igen jó házak, egéazsége• viszonyok, jó
bánásm6d.

■

H. GALPERIN

;20 K.A,,'.\\\HA STHEET

: CHARLESTON, W. VA,

!
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Ingyen pálinka
Ha nt'künk nevft bJ dmft beküldi,
akkor lehet{h-{• te11zi mag!nak a.xt,
hogy e:o• k,·art. ll{t'u flnom p!Unkáho:( Jn""<ln Ingyen.

!
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0
Gr,R;;~

:_i:.".".".:.'':':_'0 00·

n.,pt. ,_KHS.\S

cm,

Ha jó és csinos kész avagy rendelt rulu.í.ra, LVJgy egyéb
férfi kelmére, pl. kalap, ingek, nyakkendők 8tb. van szüksége, látogassa meg a legjobb é8 legt1agyobb üzletünket,
ahol KOSZTIN E. SANDOR ur, a mi közkedvelt magyar
szabászunk és iizlelvezetlJnk iJnt készséggel fogadja .

MO.

SSC
zkeH
s páwrtfogáAsátkB·érjEük

& MAY

W. VA. FINEST STORE FOR MEN

210 és 212 CAPITOL ST.
CHARLESTON, W. VA.

;;~ -~··. · .... ·•·· .. :!:............. ~ ..................................... .

TAMS, W. VA.
Kérdezze meg az itt élő magyarokat. - Iskola, templom,
Verhovay BetegsegilyzíJ Egylet. - Szübégünk van 50
j6 magyar bá.11yászra. - lrjon tovdbbi felvilágositdsért,
magyarul, vagy a11gollll:

1
s Gulf Smokeless Coal Co.
1

■

~~:: :;~~=~~=:

TAMS, W. VA.
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Olcsó pénzk.üldésií
JóTMllS t.S BIZTOSITtK MELLETT

100 k.orona csak. $13.00
;\. J. Durchinszky

Box 132

Logan, W. Va.

!

